
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”SISKONI OSTI MINULLE JOPA MARIMEKON KAULUSPAIDAN.” 

 

Luokanopettajaopiskelijan minäkäsitys ja paineet 

 

 

Sanna Taina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

    Kevät 2006 

    Opettajankoulutuslaitos 

    Jyväskylän yliopisto 

 

 



    

TIIVISTELMÄ 

 

 

Taina, S. 2006. ”Siskoni osti minulle jopa Marimekon kauluspaidan.” 

Luokanopettajaopiskelijoiden minäkäsitys ja paineet. Jyväskylän yliopisto. 

Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. 65 s.  

 

Minäkäsitys on yksi ihmisen tärkeimmistä ominaisuuksista, eikä sen merkitystä myöskään 

opettajan työssä voida kiistää. Luokanopettajaopiskelijana eli todennäköisesti tulevana 

opettajana tuskin kukaan voi välttyä ympäristön asettamilta ennakko-oletuksilta. Kyse onkin 

siitä, miten näihin paineisiin suhtautuu, antaako niiden vaikuttaa omaan toimintaansa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda julki ja ymmärtää luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia 

itsestään ja heidän kokemistaan paineista. 

 

Tutkimus toteutettiin sähköpostitutkimuksena Jyväskylän yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksella keväällä 2005. Kyselyn vastauksissa opettajaopiskelijat kirjoittivat 

suhteestaan itseensä sekä opettajaopiskelijana kokemistaan paineista. Kysely tuotti yhteensä 35 

vastausta. Avointen kysymysten analysointi tapahtui aineistolähtöisesti. Alustavista teemoista 

edettiin kohti syvällisempiä rakenteita. Aineistoa analysoitiin myös taulukoimalla 

opettajaopiskelijoita tiettyihin vastaustyyppeihin.   

 

Tulokset osoittivat, että luokanopettajaopiskelijoiden minäkäsitys on pääasiassa positiivinen. 

Opiskelijat kokivat itsensä kehittyviksi yksilöiksi, jotka pyrkivät hyväksymään itsensä 

sellaisena kuin he ovat. Paineita koettiin sekä ympäröivän yhteiskunnan että 

opettajankoulutuslaitoksen sisäisistä odotuksista. Opiskelijat tunsivat paineita olla 

esimerkillinen ihminen, jonka toimii yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Myös monenlaisten 

asioiden osaaminen ja tietäminen tuottivat stressiä.  
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1. MYYTIT OPETTAJUUDESTA 

 

1800- ja 1900-lukujen kansanopettajuus piti sisällään kansan sivistämisen ohessa, 

yhteiskunnallisen integraation ja poliittisen ristiriitojen säätelyn tehtävät. Kansanopettajiston 

tehtävänä oli toimia ahkeruuden ja sopuisuuden mallikuvina. Valtiollisen kansanopettajuuden 

syntyvaiheessa nämä vaatimukset oli kirjattu ylös, mutta myöhemmin ajan kuluessa tämä 

tehtävä on painunut teksteissä piiloon, joskaan se ei ole minnekään kadonnut. (Rinne 1994, 69.) 

Opettajan ulkoisen ja sisäisen mallikelpoisuuden vaatimus on säilynyt pitkään laki- ja 

asetusteksteissä. Vaatimus opettajan esikuvallisuudesta poistuu virallisista asiakirjoista vasta 

vuonna 1970, mutta terveen ruumiin ja mallikelpoisen käytöksen edellytykset katoavat vasta 

vuosina 1986 ja 1991. Kristillinen moraali ja sovelias luonne ovat olleet opettajan hyveitä vielä 

viime vuosikymmeninä. (Simola 1995, 239.)  

 

Opettajuuden myytti on sitkeästi pysynyt kulttuurissamme, vaikka arkipäivä osoittaakin 

opettajuudesta päinvastaista informaatiota. Monesti ajatellaan myyttien olevan harmittomia ja 

osittain jo ohitettujakin asioita, ei niiden voimaa silti tulisi aliarvioida. Usein juuri myytit 

muokkaavat opettajuuttaan rakentavan näkemyksiä opettajana olemisesta. Joskus myytit saavat 

opettajan rakentamaan itselleen epäaidon julkisivun, opettajakuvan, jonka ylläpitäminen lopulta 

kuluttaa opettajan voimat. (Koro 1998, 132.) Laine (1998) esittää väitteen, että opettajuuden 

hyvyyteen liittyy ainainen paremmaksi tulemisen tarve ja tarve olla parempi kuin toinen. Laine 

huomauttaa opettajuuteen liittyvän paineen muodostuvan ympäristön asettamista vaatimuksista 

olla yhä parempi ja laadukkaampi. (Laine 1998, 110.)  

 

Hiljalleen opettajan ulkoisen mallikelpoisuuden vaatimus on karissut opettajan harteilta, mutta 

samalla sisäinen mallikelpoisuus on vain muuttanut muotoaan. Kristilliset hyveet on korvattu 

yhteiskunnan moninaisilla tehtävillä. Yhteiskunnallinen muutos ja hallinnollinen uusjako ovat 

tarkoittaneet opettajille uusia tehtäviä ja vaatimuksia kasvavan vapauden ja vastuullisuuden 

nimissä. Yhä useampi yhteiskunnallinen taho tai instituutio on sisällyttämässä omaa tehtäväänsä 

kouluille ja vaatimassa opettajaa pysymään yhteiskuntakehityksen vauhdissa tai jopa 

ennakoimaan sitä. (Lindén 2001, 24.) Sen lisäksi, että opettajan on osattava ja tehtävä tiettyjä 

ammattiin kohdistuvia asioita, on hänen ”oltava” tietynlainen (Simola 1995, 244). Opettajat ovat 

kautta aikojen olleet uskollisia valtiovallalle, siten heitä on voitu pitää mallikansalaisina. Tämä 

lojaalisuus ei vuosikymmenten kuluessa ole juuri karissut, mutta myöhäismodernin 

yhteiskunnan muutoksessa opettajasta on tullut yhä voimakkaammin mallikansalaisen sijaan 
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yhteiskunnan muutosagentti, joka on aina valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. 

Ovathan opettajat aina olleet sivistyksen kärjessä, mutta tämä myöhäismodernin yhteiskunnan 

vaatimus korostaakin jatkuvaa muutosta ja tuotantotehokkuutta. (Värri 2001, 36–37, 42–43. ) 

Tämän päivän opettajapersoona on muutosagentti, jolla on valmiuksia reflektoida ja keskustella 

kriittisesti opetus- ja kasvatustyön tavoitteista sekä rakentaa itse opetuksensa sisällöt 

(Heikkinen, H. L. T. & Kari, J. 2001, 45). Värri (2000, 136) puolestaan tuo esiin nykyajan 

opettajan roolin muutoksen auktoriteettiasemasta kohti inhimillistä ohjaajaa, jolloin opettajan 

työnkuvasta tulee yhä enemmän palvelutehtävä.  

 

Vaikka monet käsitykset opettajuuden luonteesta ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet, 

syvimmät uskomukset muuttuvat kuitenkin hitaasti. Opettajuuden myytti elää sitkeästi 

yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme; ”tiedäthän ja osaathan sinä, kun sinusta tulee opettaja”. 

Opettajaksi opiskelevan voidaan ymmärtää tuntevan samankaltaisia tunteita ja uskomuksia 

opettajuudesta, sen vaatimuksista ja odotuksista. Ehkäpä nämä ajatukset eivät vielä ole kovin 

kirkkaana opiskelijoiden mielessä, mutta tuskin niiden olemassaoloa voidaan kuitenkaan kiistää. 

Myytti opettajuudesta tuottaa mielikuvaa tietynlaisesta persoonallisuudesta, joka täyttäisi kaikki 

hyvälle opettajuudelle asetetut kriteerit. Onkin hyvin inhimillistä, että tämänkaltaiset ihanteet 

vaikuttavat opettajaopiskelijoiden näkemyksiin itsestään tulevaisuudessa opettajan ammatin 

harjoittajina. 

 

Tutkimuksen idea syntyi oman luokanopettajaksi opiskelun aikana, kun tutkin omaa minuuttani 

ja ympäristöäni. Halusin ymmärtää paremmin sitä maailmaa ja kulttuuria, jossa 

opettajaopiskelijat elävät. Miten ympäristön odotukset, arvot ja asenteet vaikuttavat 

opettajaopiskelijoiden toimintaan tai ajatuksiin, vai vaikuttavatko ne lainkaan. Toisin sanoen, 

ohjaako opettajankoulutuksen kulttuuri opiskelijoita tietynlaisiksi eli kohti täydellistä 

luokanopettajaopiskelijaa. Myös luokanopettajan minäkäsityksellä on todettu olevan voimakas 

vaikutus oppimisen ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen (Korpinen 1996, 29), joten tämä 

ominaisuus näyttää olevan tärkeä muidenkin kuin opiskelijan itsensä kannalta. Tässä työssä 

käsitellään minäkäsitykseen ja opettajuuden sekä opettajankoulutuksen myytteihin kuuluvia 

teoreettisia ajatuksia. 

 

Räihä (2003) osoittaa tutkimuksessaan opettajankoulutuksessa näkymättöminä vaikuttavia 

sääntörakennelmia.  Yksi näistä on ”Kaikilla on mukavaa”– kulttuuri, jota pidetään osittain yllä 

pintatason asioista jutustelemalla. Samalla estetään todellisista ongelmista puhuminen. 
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Tällaisissa tilanteissa tulisi jokaisella olla mahdollisuus sanoa se, mitä hän todella ajattelee, eikä 

sitä mikä on yleisesti sallittua ja hyväksyttävää, keinotekoista yleisen tasapainon ylläpitämistä. 

(Räihä 2003, 100.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä itsestä sekä heidän kokemista paineista olla 

luokanopettajaopiskelija. Tarkoituksena on myös ymmärtää opiskelijoiden ajatuksia ja 

toimintaa. Toivon tämän tutkimuksen auttavan niin opiskelijoita kuin opettajankouluttajiakin 

näkemään OKL-opiskelun pintaa syvemmälle. Näennäisen tasapainon rikkominen ja 

vaikeidenkin kysymysten esiin nostaminen vaatii yksilöltä aina rohkeutta.  
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2. MINÄKÄSITYS 

 

 

2.1 Humanistinen ihmiskäsitys 

 

Minäkäsitys on kaikessa moniulotteisuudessaan ollut arvoitus ihmiselle ja ihmistutkijoille 

varmasti yhtä kauan kuin ihmisiä maapallolla on elänyt. Minäkäsityksen tutkimuksella on 

takanaan pitkä historia, jonka varhaisimmat tapahtumat johtavat antiikin Platonin ja Aristoteleen 

näkemyksiin ihmisen sielusta ja ruumiista (Tereska 2003, 23). Vielä tänäkin päivänä vallitsee 

monenlaisia näkemyksiä siitä, miten ihmisen minuus rakentuu. Ihmisen sielu ja sen merkitys 

minuuteen on aina ollut jollain tasolla arvoitus. Huolimatta siitä, tieteen tekijät ovat luoneet 

monensuuntaisia teorioita ja selitysmalleja ihmisyydestä ja sen ytimestä, minästä. Nämä 

moniselitteiset näkemyserot ovat tehneet minätutkimuksen kentästä sirpaleisen ja käsitteiden 

määrittelystä lähinnä tilannekohtaista. Yhtenäinen mielipide tutkijoiden kesken muodostuu 

kuitenkin siitä mitä minäkäsityksellä tarkoitetaan: minäkäsitys on se käsitys, mikä minulla on 

itsestäni.  

  

1950-luvulla syntyi koulukunta, joka ei voinut hyväksyä behavioristista eikä täysin 

psykoanalyyttistakaan ihmiskäsitystä. Tästä syntyi humanistisen psykologian liike. Kun 

behaviorismissa korostettiin ihmistä samanlaisena elollisena organismina kuin muitakin eläimiä, 

toimi humanismi tämän tieteenalan antiteesinä. Behaviorismin ajatus kaikesta toiminnasta 

ärsyke-reaktio – järjestelmänä ei vastannut humanistisen psykologian ihmisen psyykkis-henkistä 

olomuotoa korostavaan teoriaan. Psykoanalyysi ei taas sopinut humanistisiin periaatteisiin sen 

vahvan viettiohjautuvuutensa takia. Psykoanalyyttisessa teoriassa ihmisen persoonallisuuden 

ajatellaan rakentuvan kolmikerroksiseksi järjestelmäksi. Alinna on viettikerros, id, josta 

myöhemmin eriytyy ego eli minä ja tästä edelleen kehittyy superego eli yliminä. Egon toiminta 

on tietoista ja se kontrolloi viettikerrosta. Erilaisena ajatuksena behaviorismille ja 

psykoanalyysille, tämä uusi humanistinen koulukunta korosti yksilön kokemuksia ja liikkeen 

tavoitteena oli ymmärtää käyttäytymistä käyttäytyjän näkökulmasta. (Aho 1994, 74; Rauhala 

1990, 4-5; Tereska 2003, 24.) Humanistinen näkemys eroaa psykoanalyyttisestä siinä, että se 

korostaa viettien sijaan yksilön tietoisia havaintoja ja kokemuksia (Aho 1988,4).   

  

Humanistisen psykologian yksi merkittävimpiä nimiä on Carl Rogers, jonka fenomenologinen 

persoonallisuusteoria toimii myös tämän työn taustalla. Teoria korostaa yksilön subjektiivisia 
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kokemuksia ja niistä muodostuvaa sosiaalista todellisuutta. Tämä todellisuus on jokaiselle 

yksilölle realiteetti. (Rogers 1951, 483–485.) Rogersin jalanjäljillä liikkuu myös humanisti 

Robert Burns, joka edeltäjänsä tavoin korostaa yksilön oman käsityksen suurta merkitystä. 

Fenomenologinen teoria perustuu jokaisen tutkittavan ilmiön ainutkertaisuuteen, jokaisella 

ihmisellä on oma käsityksensä itsestä ja ympäristöstä, minkä valossa hän tätä maailmaa 

tarkastelee. (Burns 1982, 3-8.)  

 

Humanistista psykologiaa on kirjallisuudessa kritisoitu sen teoreettisesta pinnallisuudesta ja 

jopa yleistettävän teoriatiedon puuttumisesta. (Vuorinen 2000, 53.) Vuorinen (2000) arvostelee 

Rogersin teoriaa siitä, että sen lähtöoletuksiin kuuluu ajatus, jossa kaikki ihmiset pyrkivät 

kehittymään ja yleisesti ottaen hyvään. Tämänlainen ajattelu ajaa helposti maallikkolukijan 

perusteettomaan optimismiin. Vuorinen (2000) nimittelee humanistista psykologiaa 

piilobehaviorismiksi, jossa ihminen ei itse valitsekaan tavoitteitaan ja näkemyksiään vaan 

omaksuu jonkun muun, esimerkiksi terapeutin näkemykset omikseen. (Vuorinen 2000, 53–55.) 

Vuorisen kritiikki kuulostaa täysin aiheelliselta ja olen ottanut sen huomioon näkökantaa 

valitessani. Humanistinen näkökulma edustaa kuitenkin enemmän sitä arvokasta, inhimillistä 

kosketusta ihmisen sielullisuuteen, jota haluan myös tässä tutkimuksessani korostaa.    

 

2.2 Minän käsitteitä 

 

Minäkäsitys ei välttämättä vastaa lainkaan todellista minää. Yksilön minäkäsitys voi myös 

kuvata todellista minää vain osittain. Minäkäsitys on siis yksilön oma näkemys hänen minästä. 

(Kuvio 1). Kuviossa ympyrä merkitsee yksilön todellista minää ja neliö sitä aluetta minkä yksilö 

on tiedostanut omaksi minäkäsityksekseen. Ihmisen minäkäsitys ei siis kuvaa täysin todellista 

minää vaan ainoastaan niitä osa-alueita minästä, joista yksilöllä on tietoisuus ja kokemus. 

Minäkäsitykseen voi liittyä myös hetkellisiä tai pysyviä virhetulkintoja, joita kuvion 

minäkäsityksen ulkopuolelle jäävä väärennysalue esittää. Kieltämisalue tarkoittaa 

tuntemattomiksi tai torjutuksi jääviä ominaisuuksia itsessä. (McDavid & Harari 1968, 222; 

Kääriäinen 1988, 12; Vuorinen 1998, 13.) Jokaisella yksilöllä on siis myös tiedostamaton puoli, 

josta itsetutkiskelun avulla voi tulla enemmän tai paremmin tietoiseksi (Laine 2004, 30.) Tässä 

tutkimuksessa paneudutaan kuitenkin ainoastaan ihmisen tiedostettuun minäkäsitykseen.  
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KUVIO 1. Minän ja minäkäsityksen suhde (McDavid & Harari 1968, 222)  

 

Identiteettiä voidaan myös pitää osana minäkäsitystä, joten niitä on melko vaikeaa erotella 

erillisiksi käsitteiksi. Identiteetti nähdään eräänlaisena viitekehyksenä, jonka puitteissa yksilö 

etsii ja jäsentää olemassaoloaan. Identiteetissä on kyse ihmisen yksilöllisyyden (minuuden) 

lisäksi hänen sosiaalisen paikkansa määrittelystä (esim. kansallisuus, rotu, työ, ammatti jne.). 

(Aho & Laine 1997, 18; Ojanen 1996, 31.) Kulttuuri sisältää jo itsessään tietynlaisen 

arvolatauksen ihmisen ominaisuuksista, toiset piirteet ovat arvostettuja ja toivottuja, mutta toiset 

taas negatiivisesti latautuneita. Kun yhdessä kulttuurissa 40-vuotias nainen nähdään parhaassa 

iässään, niin toisessa hän on jo vanha ja hyödytön. (Burns 1982, 5.) Identiteettiin kuuluu myös 

yksilön maailmankuva, sekä näkemykset siitä mihin hän tuntee kuuluvansa. Instituutiot, 

sosiaaliset ryhmät, yleinen mielipide sekä media antavat vaikutteita yksilön identiteetin 

kehittymiselle. (della Porta & Diani 1999, 91.) Berger ja Luckmannin (1994, 195) mukaan 

identiteetin muodostumisessa ihminen tulkitsee vuorovaikutuksellisessa suhteessa kulttuurin ja 

yhteiskunnallisten normien merkityksiä, joista hän rakentaa omia tulkintojaan identiteettiinsä.  

 

Minän toimintaa ja rakennetta kuvaavia näkemyksiä on lähes yhtä monta kuin on niiden 

tekijöitä. Tämän takia onkin tärkeää perustella valittu näkökulma ja samalla rajata pois muut 

mahdolliset tarkastelunäkökannat. Humanististen ajatusten pohjalta on muodostettu teorioita 

minuudesta, joissa painotetaan yksilön ainutlaatuisuutta ja yksilöllistä käsitystä maailmasta. 

Tätä ”maailmaa” teoreetikko Carl Rogers nimittää fenomenaaliseksi kentäksi, joka on jokaisella 

ihmisellä omanlaisensa riippuen hänen kokemuksistaan, arvoistaan ja asenteistaan. Jokaisen 

fenomenaalinen kenttä on yksilölle itselleen realiteetti. Hän ei reagoi objektiiviseen 

ympäristöön, vaan siihen, mikä on hänen käsityksensä siitä, olipa se sitten kuinka vääristynyt tai 

henkilökohtaisesti värittynyt tahansa. Tietoja tästä fenomenaalisesta kentästä saadaan 

kuuntelemalla yksilön henkilökohtaista sanallista kertomusta omasta minästään ja käsityksiään 

kieltämisalue
väärennysalue

minäkäsitys

minä
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maailmasta ja ihmisistä. Minä on persoonan ydin, eräänlainen linssi, jonka läpi yksilö havainnoi 

itseään ja ympäristöään. (Tereska 2003, 24–27; Aho 1998, 7–9; Lazarus 1977, 58–66; Burns 

1982, 19–22; Keltikangas-Järvinen 2000, 17.).  Ojanen (1996, 27) on tulkinnut: ” Minä on yhtä 

kuin persoonallisuus siinä muodossa kuin sen itse näen.” 

 

2.2.1 Minäkäsityksen muodostuminen ja sen pysyvyys  

 

Minäkäsitys alkaa kehittyä jo elämän alkuvuosina, jolloin yksilö muodostaa minäkäsityksensä 

perusrakenteen. Terveen minäkäsityksen perusta on tunne siitä, että on hyväksytty sellaisena 

kuin on. (Ojanen 1996, 92–96; Aho 1988,5.) Luonnollisesti kotitausta vaikuttaa hyvin 

merkittävästi lapsen minäkäsitykseen (Korpinen 1979, 19), sillä siellä lapsi kokee tiiviimmät 

vuorovaikutussuhteensa. Burnsin (1982, 32) mukaan merkitykselliset toiset vaikuttavat 

voimakkaimmin lapsen minäkäsityksen kehitykseen, koska heidän mielipiteidensä ja 

arvostuksiensa kautta lapsi arvottaa itseään. Merkitykselliset toiset ovat lapsen lähipiiriä, kuten 

vanhemmat, sisarukset, vertaiset, sukulaiset ja opettajat. Berger ja Luckman (1994) esittävät 

samansuuntaisia ajatuksia minuuden kehittymisestä. He toteavat, että sinä aikana, jolloin 

ihmisorganismi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, muodostuu tärkeä 

inhimillinen piirre, ihmisen minäkäsitys. Näin ihmisen minuutta tai minäkäsitystä ei voida 

ymmärtää irrallaan siitä sosiaalisesta kontekstista, jossa se on muotoutunut. (Berger & Luckman 

1994, 60–61.) Myös Rogers (1951, 500–501) korostaa ympäristön antaman palautteen 

merkitystä, jolloin yksilön minäkäsitys muuttuu sen mukaan millaista palautetta yksilö 

toiminnastaan saa.  

 

Usein väitetään, ettei ihmisellä ole vain yhtä minää, vaan jokaisella on monta minuutta, jotka 

voivat tilanteen mukaan vaihdella (Ylijoki 1998, 143). Tällöin tarkoitetaan ennemminkin 

erilaisia minäkäsityksen osa-alueita kuin erilaisia minuuksia. Ihminen todellistuu toiselle eri 

näkökannoilta katsellen, mutta se mitä hän on itselleen voi ilman ristiriitaa olla vain yksi 

(Hankamäki 1995, 87). Toisaalta joskus käy myös niin, että yksilö pitää todempana sitä, mitä 

hän on muiden heijastuksen kautta, kuin sitä, mitä hän voisi saada selville itsestään. 

Tämänkaltainen itsestä vieraantuminen on ainakin hetkellisesti yleistä, mutta jos yksilö 

alistetaan huomattavalle sosiaaliselle painostukselle pitkäkestoisesti, voi itsestä vieraantumisesta 

tulla pysyvä olotila. Tämän seurauksena ihmisestä voi tulla ensisijaisesti objekti, jolloin hän on 

olemassa pääasiassa toisia varten ja toteuttaa elämässään toisten odotuksia hänestä. (Hankamäki 

1995, 87; Habermas 1992, 143.)  
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Aho (1988, 5) korostaa, että lapsuudessa minäkäsitys on herkkä muutoksille, mutta myöhemmin 

aikuisuudessa minäkuvamuutokset ovat varsin hitaita. Vaikka yksi ihmisen minäkäsityksen 

tärkeimmistä ominaisuuksista on pysyvyys, myöntää Aho (1988, 5) kuitenkin, että minäkäsitys 

muuttuu ja kehittyy koko ihmisen elämän ajan. Korpinen (1983, 12–13)  toteaa 

samansuuntaisesti, että ihmisen minäkäsitys muuttuu koko yksilön elämän ajan, jolloin iän ja 

kehityksen myötä yksilö tekee itsestään jatkuvasti uusia arviointeja ja havaintoja, jotka liittyvät 

jo olemassa olevaan minäkäsitykseen. Minäkäsityksen pysyvyyttä todentaa kuitenkin väite, 

jossa tämän hetken minäkäsitys ohjaa minään liittyvän tiedon valikointia ja tulkintaa (Aho 1988, 

5; Aho 1998, 8; Ojanen 1997, 62.). Yksilö valikoi ympäristöstään informaatiota oman 

minäkäsityksen perusteella. Negatiivisen minäkäsityksen omaavan henkilön on hyvin vaikea 

vastaanottaa minkäänlaista positiivista informaatiota hänen minästään. Oman minäkäsityksensä 

kanssa ristiriidassa olevan tiedon yksilö usein hylkää, jotta psyykkinen tasapaino säilyisi. (Burns 

1982, 9-15; Aho & Laine 1997, 16, 32–33; Vuorinen 2000, 248.) Ihminen näkee asioita ja 

toimii tilanteissa siten kuin hänen minäkäsityksensä häntä ohjaa. Esimerkiksi syrjintää kokenut 

ihminen odottaa muiden kohtelevan häntä alentavasti myös muissakin tilanteissa ja näin yksilö 

käyttäytyy jo ennakoivasti alentaen itse itsensä. Ja vaikka jossakin tilanteessa ei syrjintää 

tapahtuisi, tulkitsee yksilö pienetkin epäkohdat häntä syrjiviksi. Ja näin minäkäsitys saa 

vahvistusta, että yksilö on syrjimisen ”arvoinen”.  Vaikka yksilön minäkäsitys toimiikin 

eräänlaisena filtterinä henkilön ja ympäristön välillä, ovat kaikki muutokset suodattimessa 

mahdollisia (Burns 1982, 12–13). 

 

Lazarus (1977, 186–187) analysoi ihmisen perustavanlaatuisten minäkokemusten merkitystä 

tämän päivän tapahtumien tulkinnoissa. Ainoastaan pieni lapsi omaksuu vanhemmistaan, tai 

muista merkittävistä aikuisista kritiikittömästi ärsykkeitä ja toimintatapoja. Tämä jatkuu kunnes 

lapsen kognitiivinen ajattelu on kehittynyt riittävästi mikä mahdollistaa itsenäisen havaintojen 

prosessoimisen ja tämänlainen kognitiivinen sosiaalistuminen jatkuu läpi elämän. Lazarus 

(1977, 187) pohtiikin, missä määrin ne arvostukset, jotka yksilö on omaksunut kehityksensä 

alkutaipaleella jäävät hänelle pysyviksi ja automaattisiksi reaktioiksi. 
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2.2.2 Minäkäsityksen merkitys 

 

Kuten jo edellisessä kappaleessa on todettu, toimii ihmisen ihanneminäkäsitys motivoivana 

tekijänä kehittyä ihmisenä. Näin on tilanteessa, jossa yksilön reaali- ja ihanneminäkäsitys ovat 

samansuuntaisia ja henkilö tuntee ja hyväksyy itsensä heikkouksineen. Jos taas 

ihanneminäkäsitys on paljon reaaliminäkäsitystä positiivisempi, yksilö helposti masentuu, sillä 

ihanne on hänelle kaukainen haave, jota tuskin koskaan on mahdollista saavuttaa. Tällöin yksilö 

ei pysty hyväksymään itseään ja etenkin omien heikkouksien ymmärtäminen ja sietäminen voi 

olla vaikeaa. Tämänkaltainen tilanne saattaa aiheuttaa ahdistuneisuutta, neuroottisuutta tai 

eristäytyneisyyttä. Toisaalta kehittymisen kannalta ei myöskään ole hyvä, jos reaali- ja 

ihanneminäkäsitykset ovat samantasoisia. Omasta mielestään täydellisellä ihmisellä ei ole 

tarvetta kehittyä ja hän voi helposti sortua narsismiin. Verratessaan reaaliminäkäsitystä 

ihanteeseensa yksilö arvioi itseään, josta muodostuu itsearvostuksen käsite. (Aho 1998, 9; 

Keltikangas-Järvinen 1994, 97–99; Burns 1982, 9–15; Tereska 2003, 27.) Burns (1982,7) 

tiivistää, että positiivinen minäkäsitys yhdistyy positiiviseen itsearviointiin, itsearvostukseen, 

itsetuntoon ja itsehyväksyntään kun vastaavasti negatiivinen minäkäsitys toimii synonyyminä 

negatiiviseen itsearviointiin, itsevihaan, alemmuuden tunteisiin ja itsehyväksynnän sekä 

persoonallisen arvokkuuden tunteiden puuttumiseen.  

 

Burnsin (1982) teoriassa ajellaan, että vain harvoin yksilön minäkäsitys vastaa hänen minäänsä 

eli hänen todellisia ominaisuuksiaan. Eikä hänen mukaansa ole niinkään tärkeää mitä yksilö 

todellisuudessa on vaan se, millaisena yksilö näkee itsensä. Sillä juuri tuo oma käsitys itsestä 

yksilönä ohjaa kaikkea toimintaa; se valitsee ympäristöstä tulevia kommentteja itsestä, se ohjaa 

käyttäytymistä ja toimintaa ja näin samalla johtaa elämän valintoja. Yksilö ei aina itse tunnista 

tai tunnusta kaikkia ominaisuuksia mitä hänellä on. Esimerkiksi opettajankoulutukseen 

hakeutuva nuori ei välttämättä halua tunnustaa olevansa laiska, vaikka hän sitä toisinaan 

olisikin. Opettajaksi hakeutuva saattaa myös uskoa itse olevansa sosiaalinen, vaikka 

todellisuudessa hän toimisi monissa tilanteissa ennemmin itsenäisesti. (Burns 1982, 9-15; Aho 

1998, 8.) Minäkäsityksen merkitystä ei voida siis aliarvioida ja näin onkin perusteltua tutkia 

ihmisen käsitystä itsestään kuin sitä, mitä hän todellisuudessa on.  

 

Minäkäsityksen merkitystä on tutkittu kohtuullisen runsaasti. Rauste-von Wright (1982) toteaa 

suomalaisten nuorten maailmankuvasta, että älykkäiksi itsensä kokevat nuoret menestyvät 

opinnoissa hyvin. (Rauste-von Wright 1982). Tämäkin todistaa sitä, ettei älykkyys itsessään 
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tuota opintomenestystä välttämättä, mutta itsensä älykkäiksi kokevat sen sijaan menestyivät 

opinnoissa. Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu erityisoppilaiden opintomenestyksen ja 

minäkäsityksen yhteydestä. Tutkimus osoitti, että ne oppilaat, jotka pitävät itseään huonoina 

ovat todennäköisesti myös tuomittuja epäonnistumaan. Näin saattaa muodostua negatiivisia 

kehiä, jolloin negatiivinen minäkäsitys tuottaa heikkoja suorituksia, mikä taas vaikuttaa 

kielteisesti minäkäsitykseen. Vastaavasti menestyminen ruokkii positiivista näkemystä itsestä ja 

omista kyvyistä. (Rauste-von Wright 1982, 7–9; Luomanen 2002, 27–28.) Positiivisen 

minäkäsityksen on myös todettu korreloivan voimakkaammin lukemisen taitoon kuin 

älykkyysosamäärän (Syvälahti 1983, 51). 

 

Negatiivinen minäkäsitys ei vaikututa ainoastaan oppimiseen, vaan sillä saattaa olla 

pidempiaikaisia ja kokonaisvaltaisempia vaikutuksia ihmisen koko elämään. Hirvas (2000, 44) 

totesi tutkimuksessaan, että masentuneiden henkilöiden minäkäsitys on vääristynyt kielteisesti, 

jolloin he tuntevat itsensä arvottomiksi ja huonoiksi. Dweck (1999) painottaa ihmisen 

erityislaatuisuutta minuuden kehityksessä verrattuna eläimien ainoastaan viettiohjautuvuuteen. 

Ihminen rakentaa itselleen edustuksen, mielikuvan siitä millainen hän on ja tällä rakennetulla 

mielikuvalla on suuri motivaatiota ohjaava voima. Dweck (1999) nostaa tässä esimerkin 

anoreksiasta, jossa henkilö, jota ohjaa oma mielikuva täydellisestä minästä ajautuukin 

nälkiintymisen seurauksena lähelle kuolemaa. (Dweck 1999,138.) 

 

Tuskin vielä liikaa on korostettu sitä kuinka suuri merkitys yksilön henkilökohtaisella 

arvioinnilla itsestään on. Se mitä ajattelemme itsestämme ohjaa ajatuksiamme, tunteitamme ja 

toimintaamme. Elämäämme ohjaa voimakkaasti käsityksemme siitä mitä olemme, mihin 

pystymme ja mikä on arvomme. Toisaalta ihminen on myös voimakkaasti ympäristön voimien 

vietävissä oleva ja siihen reagoiva olento. Ympärillä olevat uomat vievät monesti ihmistä 

mukanaan. (Saarinen & Lonka 2000, 22.) Itsetunnosta puhutaan tänä päivänä paljon ja terveen 

itsetunnon merkitystä tuskin kyseenalaistaa kukaan. Keltikangas-Järvinen (1994) toteaakin, että 

tänä päivänä hyvästä itsetunnosta on tehty menestyvän ihmisen tuntomerkki. Hyvä itsetunto 

takaa menestymisen ja sen avulla ihminen tuottaa hyviä suorituksia ja elää ”arvokasta” elämää. 

Tosin samanaikaisesti itsetunnosta on tehty syntipukki moneen ongelmaan, se on selitys useaan 

muuten niin käsittämättömältä tuntuvaan asiaan. Nuorison vandalistinen toiminta on heikon 

itsetunnon syy, samoin kuin urheilijan menestymättömyys. (Keltikangas-Järvinen 1994, 13–16; 

Ojanen 1997, 62.) Burns (1982, 1, 3-4) tarkoittaa itsetunnolla minäkäsityksen arvioivaa osaa, 
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miten ihminen suhtautuu itseensä, asenteellisesti sekä emotionaalisesti. Itsetunto on 

henkilökohtainen arvokkuuden arviointi (Coopersmith 1967, 4).  

 

Fenomenologisen näkemyksen mukaan todellinen eli reaaliminäkäsitys on yksilön oma 

näkemys siitä millainen hän on. Tähän sisältyvät kaksi osa-aluetta; yksilön tiedot ja 

olettamukset itsestä sekä hänen arvioiva ja asenteellinen suhtautuminen itseen. 

Ihanneminäkäsitys on ihmisen oma näkemys siitä, millainen hän haluaisi olla. Tämä ihanne on 

yksilön tavoite ja standardi, johon yksilö vertaa itseään. Yksilö tuntee sisäistä painetta muuttua 

tämän tavoittelemansa ihanneihmisen kaltaiseksi. Yleisesti ihanneminäkäsitys on positiivisempi 

kuin reaaliminäkäsitys, joten yksilö on valmis ja tietoisesti motivoitunut muuttamaan itseään. 

Normatiivisella minäkäsityksellä tarkoitetaan yksilön näkemystä siitä, millaisena muut ihmiset 

hänet näkevät tai millaiseksi muut ihmiset hänet arvioivat. (Burns 1982, 25–26 ; Aho 1998, 7-9; 

Aho & Laine 1997, 18–19; Ojanen 1996, 105) Toiset tutkijat kuten Rauste ja Wylie ovat 

jaotelleet minäkäsityksen todelliseen- ja ihanneminään, joista jälkimmäinen eriytyy edelleen 

omiin käsityksiin ihanneminästä ja käsitykseen muiden odotuksista, millainen yksilön tulisi olla 

(normatiivinen minäkäsitys) (Wylie 1979, 741; Rauste 1974, 12–13). Vaikka tutkijoiden kesken 

vallitsee pieniä näkemyseroja, on molempien pääajatus sama. Reaali- ja ihanneminäkäsitysten 

välisistä eroavaisuuksista sekä yksilön omasta suhtautumisesta näihin eroihin muodostuu 

yksilön itsetunto. Tällöin henkilö voi olla pettynyt itseensä verratessaan reaalikuvaa 

ihannekuvaan, tyytyväinen nähdessään itsensä ihanteensa kaltaisena, mutta myös tyyni 

hyväksymään kokemansa puutteet itsessään.   

 

Burnsin (1982) mukaan minäkäsitys muodostuu kahdesta osatekijästä, minäkuvasta (self-image) 

ja itsearvioinnista (self-evaluation). Minäkuva on minäkäsityksen tiedollinen, kognitiivinen 

osuus. Nämä näkemykset itsestä voivat olla objektiivisesti katsottuna totta tai tarua, mutta 

yksilölle itselleen havainnot itsestä ovat aina todellisia. Itsearviointi antaa arvioinnin itsessä 

havaituille piirteille, ovatko ominaisuudet positiivisia vai negatiivisia. Lähes kaikki kuvaukset 

(työläinen, työtön; urheilija, katsoja; laiha, lihava jne.) sisältävät jo itsessään tietynlaisen arvon, 

joko yksilön omassa tai yhteisön muodostamassa arvomaailmassa. Minäkäsitys on 

subjektiivisesti havaittujen ja arvioitujen ominaisuuksien yhdistelmä. (Burns 1982, 1, 3-5.) 

Arvioidessaan itseään yksilö vertaa ominaisuuksiaan arvostamiinsa piirteisiin. Nämä arvot ovat 

usein kulttuurisesti opittuja näkemyksiä hyvistä ominaisuuksista; millainen on hyvä ihminen. 

Arvostukset voivat olla myös hyvin persoonallisia asioita tai omasta kasvuympäristöstä opittuja.  
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3. OPETTAJAOPISKELIJAN AMMATTIMAAILMA 

 

 

3.1 Opettajaopiskelijan ammatillinen minäkäsitys 

 

Opettajankoulutuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan yleistä sekä 

ammatillista minäkäsitystä. Koulutusvaihetta voidaan kuvata myös sosialisaatioprosessina, 

jolloin yksilö pyritään siirtämään opettajan ammattikulttuuriin. Koulutuksen aikana opettajaksi 

opiskelevalle asetetaan ihanteita, tavoitteita, rooliodotuksia ja tehtäviä, jotka opiskelijan tulisi 

hallita ja omaksua. (Korpinen 1995b, 140–142.) Toisaalta se, minkälainen opettajan tulee olla 

tai tulisi olla, on kulttuurisesti omaksuttu jo omana kouluaikana (Räihä 2003, 93).  

 

Ylijoki (1998) kirjoittaa noviisien sosialisaatiosta omaan tieteenalaansa. Hän kuvaa eri 

tieteenalojen malliopiskelijoita, sitä millainen keskiverto-opiskelijan tulisi olla. Esimerkiksi 

sosiaalitieteessä opiskelijan hyveitä ovat sivistys, omistautuminen, oma juttu, erikoisuus, 

maailmanparannus, sorrettujen puolella oleminen sekä yhteinen keskustelu. Jos opiskelija tuo 

toiminnassaan esille edellä lueteltuja piirteitä, on hän oikeanlainen sosiaalitieteen opiskelija. 

Vastaavasti ei-toivottuja ominaisuuksia ovat mm. suorittaminen, mallin seuraaminen, 

ammatillisuus, tavanomaisuus. On hyveellistä olla mallin mukainen ja paheellista poiketa siitä.  

(Ylijoki 1998, 160–161.)  

 

Korpinen (1987; 1995a) tuo esille käsitteen ammatillinen minäkäsitys, joka on yksilön itselleen 

muodostama näkemys siitä, millainen hän on kyseisen ammattialan tehtävissä. Yleisen 

minäkäsityksen pohjalta muodostuva ammatillinen minäkäsitys ohjaa myös opettajaa työssään. 

(Korpinen 1987, 18–21; Korpinen 1995a, 143.) Kulttuurissamme ammatti on voimakkaasti 

minää määrittävä tekijä ja suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu siihen että työ liittää ihmisen 

yhteiskuntaan. (Meriläinen 1996, 22; Stenström 1993, 39.) Kun henkilöllä on ammatillinen 

identiteetti, hän tuntee itsensä yksilöksi, jolla on ammatin vaatimat taidot ja vastuu. Se sisältää 

myös sen, että henkilö samaistuu omaan ammattiryhmänsä normeihin ja etiikkaan. (Laine 2004, 

72.)  

 

Opettajan työssä minäkäsitys on merkittävä työn laatua ohjaava tekijä. Monissa kohdissa olen 

painottanut minäkäsityksen pysyvyyttä ja siksi onkin perusteltua olettaa opettajaopiskelijan 

minäkäsityksen olevan melko sama siirtyessään varsinaisiin opettajan töihin. Kasvattajan, 
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opettajan sekä vanhemman vahva minäkäsitys yhdistettynä terveeseen itsetuntoon ovat heidän 

työssä onnistumisen paras tae. Tutkimusten mukaan (Burns 1982; Korpinen 1987) opettajat, 

joilla on terve minäkäsitys onnistuvat luomaan luokkaympäristön, jossa oppilaat puhuvat 

enemmän ja jossa oppilaiden ja opettajan vuorovaikutus on runsaampaa. Positiivisen 

minäkäsityksen omaava opettaja käyttää enemmän aktiivisia, keskustelevia ja oppilaskeskeisiä 

työtapoja.  (Korpinen 1987, 26–29; Korpinen 1996, 29; Tereska 2003, 27; Burns 1982, 254–

255; Keltikangas-Järvinen 2000, 17.) 

 

Alhaisen minäkäsityksen omaava opettaja käyttää perinteisiä ja joustamattomia 

opetusmenetelmiä ja hän saattaa olla opetuksessaan autoritaarinen ja suhtautua jopa 

vihamielisesti oppilaisiin (Korpinen 1987, 26–27). Lisäksi Räisäsen (1996) mukaan, opettajat 

joilla on heikko minäkäsitys vetäytyvät helposti yksinäisyyteen ja toimivat muutenkin 

passiivisesti. He eivät pysty vastaanottamaan kielteistä palautetta, vaan pahoittavat helposti 

mielensä. (Räisänen 1996, 36.) Lyhyesti voidaankin todeta, että hyvän itsetunnon omaava 

opettaja on osaava opettaja (Burns 1982, 252). 

 

Kouluympäristössä opettaja on oppilaille useimmiten merkityksellinen henkilö, jonka 

suhtautuminen vaikuttaa oppilaan käsityksiin itsestään. (Korpinen 1995b, 14; Keltikangas-

Järvinen 1994, 179–180.) Myönteisen minäkäsityksen omaavan opettajan lämmin ja rohkaiseva 

käytös auttaa oppilaita näkemään itsensä arvokkaina yksilöinä, jolloin oppilaat kokevat että 

opettaja uskoo ja luottaa heidän kykyihinsä (Tereska 2003, 27). Vaikka oppilaiden 

opiskelusuorituksissa ei ole havaittu eroja autoritaarisesti tai demokraattisesti johdetuissa 

ryhmissä, on affektiivisilla alueilla havaittu selviä eroja. Lisääntynyt yhteistyö, kilpailun 

väheneminen ja viihtyvyyden lisääntyminen olivat seurausta demokraattisesta ilmapiiristä. 

(Korpinen 1987, 27.) Opettajan vaikutus oppilaan minäkäsitykseen on merkittävä. Hän voi 

vaikuttaa kehittävästi, ylläpitävästi tai pahimmassa tapauksessa tuhoavasti, mutta voidaan toki 

olettaa, että opettajan pääasiallinen tarkoitus on vaikuttaa oppilaisiin positiivisesti. (Burns 1982, 

251.) Opettaja, joka pystyy hyväksymään itsessään ei-toivottuja ominaisuuksia, heikkouksia ja 

näkemään itsensä virheitä tekevänä ihmisenä, pystyy hän hyväksymään saman 

epätäydellisyyden myös oppilaissaan (Kuusinen 1988, 323). 

 

Myös tiedostamattomien myyttien vaikutus opettajan toimintaan voi olla merkittävää. Moilanen 

(2001) tuo esiin Karjalaisen (1992, 36) ajatuksia opettajuuden myyteistä. Otan tässä esiin kaksi 

Karjalaisen mainitsemaa myyttiä, synnynnäisyyden sekä yksityisyyden. Synnynnäisyyden 
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myytin mukaan kenestä tahansa ei voi tulla hyvää opettajaa, sillä opettajuus on jollain tavalla 

synnynnäinen ominaisuus. Ja koska valintamenettelytkään eivät aina toimi, kaikki 

opettajankoulutukseenkaan päässet eivät ole synnynnäisiä opettajia. Viimeistään työssä nämä 

epäkelvot opettajat erottuvat ja heille alkaa kasaantua ongelmia. Kun opettaja tai opettajaksi 

opiskelija huomaa oman riittämättömyytensä, ymmärtää hän, ettei kuulu synnynnäisten 

opettajien joukkoon. Tätä salaisuutta yritetään kaikin keinoin varjella paljastumasta. Jotta 

kollegat eivät huomaisi kelvottoman opettajan epäonnistumista, täytyy myös luokan ovi sulkea, 

suojella omaa yksityisyyttään. Onhan opettajan työ näiden säännösten mukaan yksityisasia, jota 

kukaan ei saa arvostella tai ohjata. (Moilanen 2001, 75–76.) Tämänlainen toiminta voidaan 

kuitenkin estää tulemalla tietoisiksi omaan toimintaan vaikuttavista seikoista  

 

3.2 Aiempia tutkimustuloksia koulutuksen vaikutuksesta minäkäsitykseen 

 

Tässä osiossa tarkoituksenani on eritellä muutamia merkittävimpiä tutkimustuloksia. Korpinen 

(1983;1987) on tehnyt pitkittäistutkimuksen opettajaksi opiskelevien yleisen minäkäsityksen 

sekä ammatillisen minäkäsityksen kehittymisestä opintojen aikana. Ammatillisella 

minäkäsityksellä Korpinen (1987, 3) tarkoittaa yksilön itselleen muodostamaa käsitystä siitä, 

millainen hän olisi kyseisen ammatin edellyttämissä tehtävissä. Korpisen (1987, 43–45) 

tutkimus paljastaa, että luokanopettajaksi opiskelevien yleinen minäkäsitys ja itsearvostus 

heikkenevät merkittävästi koulutuksen aikana. Erityisesti miesopiskelijoiden itsearvostus laskee 

enemmän kuin naisopiskelijoiden. Tulosta Korpinen (1987) osaltaan selittää sillä, että 

luokanopettajakoulutukseen valitut ovat usein monipuolisesti lahjakkaita ja näin yksilön 

viiteryhmä muodostuu hyvinkin ”korkeatasoiseksi”. Tähän ryhmään verratessa itseään, joutuu 

yksilön minäkäsitys monesti uudelleen muokkauksen kohteeksi. (Korpinen 1987, 43.) 

Opiskelijoiden ammatillinen minäkäsitys ei vielä koulutuksen loppuvaiheilla ollut selkeästi 

rakentunutta, mutta se on täysin ymmärrettävää, sillä opettajaksi valmistuneet ovatkin vasta 

ammatillisen kehityksen alkuvaiheilla (Korpinen 1987, 50).  

 

Aho (1988;1989;1998) on tehnyt monia tutkimuksia opettajaksi opiskelevien minäkäsityksestä. 

Hän on tutkinut (1988) opetusharjoittelun vaikutusta opiskelijoiden minäkäsitykseen, 

luokanopettajaopiskelijoiden minäkäsityksen kehitystason muuttumista koulutuksen aikana 

(1989) sekä viimeisimmin luokanopettajakoulutukseen hakeutuneiden nuorten minäkäsityksen 

ulottuvuuksia ja tämän lähtötason kehitystä koulutuksen aikana (1998).  
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Aho (1988) on saanut tutkimuksissaan samansuuntaisia tuloksia, joissa opettajaksi opiskelevien 

minäkäsitys on kokonaisuutena positiivinen, joista sosiaalinen minäkäsitys oli kaikkein 

positiivisin. Opiskelijoiden minäkäsitys heikentyi selvästi neljännen opiskeluvuoden aikana. 

Hyväksyttyjen ja hylättyjen tai nais- ja miesopiskelijoiden minäkäsityksissä ei Ahon (1988) 

tutkimuksessa havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. (Aho 1988, 38–56; kts. myös Hurtta & 

Jalonen 1995, 94–95, 96.) Tutkiessaan opetusharjoittelun vaikutusta opiskelijoiden 

minäkäsitykseen Aho (1989) havaitsi, että ainoat muutokset tapahtuivat yksilötasolla, jolloin 

heikon minäkäsityksen omaavan henkilön minäkäsitys heikkeni entisestään kun taas 

minäkäsitykseltään vahvojen yksilöiden käsitys itsestään muuttui yhä positiivisemmaksi. 

Kokonaisuutena opiskelijoiden minäkäsitys oli kaikkien harjoittelujen aikana positiivinen. (Aho 

1989, 27–37.) Mielenkiintoinen seikka tutkimustuloksissa on opiskelijoiden normatiivisen 

minäkäsityksen negatiivisuus. Lähes poikkeuksetta normatiivinen minäkäsitys oli todellista 

minäkäsitystä negatiivisempi, koska opiskelijoiden mielestä ohjaavilla opettajilla oli heistä 

melko negatiiviset näkemykset. (Aho 1989, 37–45.) Normatiivisella minäkäsityksellä 

tarkoitetaan siis yksilön käsitystä siitä millaisena muut hänet näkevät.  

 

Viimeisimmässä tutkimuksessaan Aho (1998) selvitti millaisia opiskelijoita hakeutui ja 

valikoitui Turun opettajankoulutuslaitokseen ja millaisia minäkäsityksen muutoksia 

opiskelijoilla tapahtui opintojen aikana. Tutkimustulokset osoittivat, ettei koulutukseen 

hyväksyttyjen tai hylättyjen reaali- ja ihanneminäkäsitysten erot olleet suuresti poikkeavia. 

Voidaankin päätellä, että opettajankoulutukseen hakeutuu itsetunnoltaan ja psyykeltään vahvoja 

ja terveitä nuoria. Vaikka tutkimus osoittaa, että koulutukseen on onnistuttu valitsemaan itsensä 

hyväksyviä ja realistisen itsetunnon omaavia nuoria, oli koulutukseen hyväksytty myös niitä, 

jotka pitivät itseään lähes täydellisinä (10 %). Heidän lisäkseen oli hyväksytty myös niitä 

opiskelijoita, jotka halusivat olla huomattavasti paljon parempia kuin heidän todellinen minänsä 

(6 %). (Aho 1998, 57–63.) Opiskelijoiden reaali- ja ihanneminäkäsityksen erot olivat lähes yhtä 

suuria koulutuksen alussa ja lopussa (Aho 1998, 89). Edellä mainituista tutkimuksista on 

huomioitava, että kaikki ne ovat kvantitatiivisia tutkimuksia, joissa on erilaisilla mittareilla 

analysoitu suurta joukkoa luokanopettajaopiskelijoita.   

 

Räihä (2003) on analysoinut kirjoitelmien avulla opettajankoulutuksen sisäistä, osin piilevääkin 

rakennetta. Hän on tuonut esiin monia piirteitä, joita arvostetaan opettajankoulutuksessa sekä 

niitä ominaisuuksia joita halveksutaan. Tutkimus osoittaa opettajankoulutukseen sisältyvän 

paljon sanomattomia säännöksiä. Tosin opettajankoulutuslaitos ei ole yksin vaan eri 
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tiedekunnissa toimivat erilaiset kirjoittamattomat pelisäännöt, eri aloilla arvostetaan erilaisia 

piirteitä. Opettajaopiskelijat ovat jo koulutukseen tullessaan hyvin homogeeninen joukko, mutta 

koulutuksen on todettu vain yhtenäistävän heitä lisää. (Räihä 2003, 92–107.) 

 

Näiden tutkimustulosten perusteella voidaan yhteenvetona todeta opettajaopiskelijoiden 

suhtautuvan itseensä positiivisesti ja realistisesti. Positiivinen minäkäsitys tuottaa monesti 

positiivisia kokemuksia, kun taas negatiivinen minäkäsitys valitettavasti johtaa usein 

negatiivisiin kokemuksiin. Opettajankoulutuksessa opiskelevat joutuvat joka tapauksessa 

sopeutumaan uusiin odotuksiin ja vaatimuksiin. Se miten näihin paineisiin suhtautuu, saattaa 

pitkälti riippua henkilön yleisestä minäkäsityksestä.  

 

3.3. Riittävän hyvä opettajaopiskelijaksi 

 

Räihä (2003) on tutkinut hyveitä opettajankoulutuksessa, millaisia piirteitä on oikeanlaisella 

opettajaopiskelijalla. Jo valintakokeisiin osallistuessaan yksilö mieltää opettajuuteen sisältyvät 

ominaisuudet valintakriteereiksi. Missään valintaoppaassa ei kerrota millainen opettajaksi 

opiskelevan pitäisi olla, mutta itse valintakoetilanteet sisältävät piiloisia merkityksiä. Näitä ovat 

yleiset käsitykset siitä, että opettajaksi opiskelevan pitäisi olla reipas, tarmokas, touhukas ja 

osallistuva. (Räihä 2003, 97.) Opettajankoulutuksen hyveinä on Ylijoen (1998) mukaan olla 

mahdollisimman sosiaalinen, toiminnallinen ja yhteisöllisesti orientoitunut. Nämä hyveet 

ulottuvat myös opiskelijan vapaa-aikaan, jolloin hänen odotetaan osallistuvan yhteisön 

tapahtumiin. Räihän tutkimuksen mukaan opettajakoulutuksen hyveitä ovat yltiösosiaalisuus, 

toiminnallisuus, käytäntö, ei-aineenopettajuus ja esillä oleminen. (Räihä 2003, 93–106.) 

 

Tikkanen (1994) pohtii myös haetaanko koulutukseen tietynlaista persoonallisuutta, joka on 

helposti muokattavissa koulutuksen haluamaan suuntaan. Hän kysyykin, onko olemassa 

jonkinlainen standardimalli oikeanlaisesta luokanopettajaksi opiskelevasta henkilöstä. 

Koulutuksen aikana opiskelija tiedostamattaankin kehittyy haluttuun suuntaan, jossa 

päätepisteenä on opettajapersoonallisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen (Tikkanen 

1994, 28–29.) Räihä (2003, 106) antaakin osittain vastauksen Tikkaselle todetessaan 

opettajankoulutukseen hakijoiden olevan jo alussa homogeeninen joukko ja koulutuksen 

piilomerkityksineen on todettu yhtenäistävän erilaisia opettajapersoonia. Luokanopettajaksi 

opiskelevien joukossa toimii sanaton sopimus siitä, minkälainen opettajaksi opiskelevan täytyy 

olla (Räihä 2003, 104).  Opettajankoulutuksessa on olemassa oma kulttuurinsa, johon kuuluvat 
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sosiaalisesti opitut säännöt. Niistä ei varsinaisesti puhuta, mutta valitsemalla jossain tilanteessa 

”väärin” eli vastoin kulttuurin sisäänrakennettuja säännöksiä, joutuu selittelemään toimintaansa. 

Esimerkkinä tästä voisi olla opiskelijan kiinnostus teoreettisiin aineisiin, mitä pidetään OKL:ssa 

vähintäänkin outona. (Räihä 2003, 105.)  

 

Myös opettajankouluttajat kokevat, että heidän tehtävänsä on tavalla tai toisella kouluttaa 

kulloinkin vallalla olevan näkemyksen mukaisia ”hyviä opettajia”, huolimatta siitä, haluavatko 

opiskelijat sitä tai eivät. (Laine 2004, 33.) Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan ainakin 

realistisen tervettä minäkäsitystä, vahvaa itsetuntoa, itseohjautuvuutta, luovuutta, 

innovatiivisuutta, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa, reflektiivisyyttä ja tiedon 

prosessointitaitoja (Aho 1998, 4). Tämän päivän opettajaopiskelijoita koulutetaan, yhteiskunnan 

monitaituriksi. Tavoitteessa riittää haastetta niin opiskelijoille kuin kouluttajillekin. 

 

Räihä (2003) kyseenalaistaa sen, että opettajankoulutukseen todella haluttaisiin erilaisuutta. 

Tätä hän perustelee havainnolla, jossa vuoden 2002 opettajankoulutuksen pääsykokeissa 

vapaaehtoisten taito- ja taideaineiden näytteet antamatta jättäneistä yksikään ei päässyt 

koulutukseen. Erilaisuutta olisi hänen mukaansa ollut sisäänpääsy ilman taito- ja 

taideainenäytteitä. Opettajankoulutuksen näennäinen erilaisuuden korostaminen onkin 

syvimmiltään samanlaisuutta: on tiettyjä arvostettuja ominaisuuksia ja taitoja, jotka opettajalla 

katsotaan eduksi. Näiden ”erilaisten” taitojen osaaminen on sallittua. (Räihä 2003, 93.) 

 

Jo valintakokeissa korostetaan, että alalle valitaan ”sopivia” ja tämä tarkoittaa sitä, ettei 

opettajana oleminen olekaan työtä ja taitoa jonka voisi oppia, vaan jotain ihmeellistä mitä 

ihmisessä joko on tai ei ole. ”Sopivien persoonien” valinta ohjaa yksilöitä piilottamaan muilta 

sopimattomia ominaisuuksia tai jopa kieltämään ne itseltään. ”Mitä jos ne näkee, etten olekaan 

”oikea” tai ”sopiva” opettaja! Mitä jos en olekaan sellainen kuin ”opettaja on”? (Kuusinen 

1988, 321–323.)   

 

Kuusinen (1988) on havainnut opettajaksi opiskelevien kanssa keskustellessa oletetun 

kutsumuksen tunteen ohjaavan alalle. Monesti tämänlainen kutsumus on tunnettu jo lapsena; 

minusta tulee isona opettaja. Lapsen silmin katsottuna opettaja on ilmentänyt tasapainoista, 

itsevarmaa ja ihannoitua aikuista. Opettajan ammatista on tullut tavoite ja ideaali. Tästä samasta 

asiasta puhuu myös Räihä (2001, 82–83) kuvatessaan näkemystään opettajuudesta oman 

koulutuksensa alkutaipaleella. Kuusisen (1988) väitteen mukaisesti, usein onkin niin, että 
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epävarma ja ahdistunut ihminen haluaa opettajaksi, jotta hänestäkin tulisi yhtä tasapainoinen ja 

itsevarma, sellainen jota muut ihannoivat. Kun koulutuksen aikana ei toivottavaa itsevarmaksi ja 

tasapainoiseksi ihmiseksi muuttumista tapahdu, tulee yksilölle lisää paineita ja tietoisuutta siitä 

millainen pitäisi olla. Ihanneminä tarkentuu koko ajan ja ristiriita reaali- ja ihanneminään välillä 

kasvaa.  

 

Kuten olen jo monesti aiemmin todennut, tulisi tasapainoisella ja itsensä hyväksyvällä yksilöllä 

on samansuuntaiset reaali- ja ihanneminäkäsitykset. Jos omat ihanteet poikkeavat suuresti 

yksilön todellisesta minäkuvasta, saattaa ilmetä tasapainottomuutta, ahdistusta ja 

tyytymättömyyttä itseen. (ks. Aho 1998, 8–9.) Toisinaan yksilö ei tunnista tai ei halua myöntää 

itsellään olevan kaikkia niitä ominaisuuksia, joita hänellä on. Samoin hän saattaa liittää itseensä 

piirteitä, joita hänellä ei todellisuudessa ole. Ahon (1998, 8) esimerkin mukaisesti, 

opettajankoulutukseen hakeutuva nuori ei välttämättä halua tunnustaa, edes itselleen, olevansa 

laiska, vaikka hän sitä jollain tasolla olisikin. Ja toisaalta hän saattaa uskoa olevansa sosiaalinen 

vaikka aidosti hän viihtyy ja työskentelee mieluummin yksin. Tämänkaltainen esimerkki on 

toisaalta merkityksetön, sillä kuten todettu tärkeintä on vain se millaisena yksilö itse pitää 

itseään, eikä niinkään se millainen hän on. Toisaalta itsestä vieraantuminen saattaa olla 

seurausta pitkäkestoisesta sosiaalisesta paineesta olla tietynlainen (Laine 2004, 30–33). Tuskin 

ihminen joka elää valheellisena itselleen voi milloinkaan olla täysin tyytyväinen, joten 

tämänlainen sosiaaliseen painostukseen taipuminen ei missään tapauksessa voi olla yksilölle 

hyväksi.  

 

Kaikki opettajaksi opiskelevat eivät todennäköisesti koe koulutuksen kulttuuria heidän 

minuuttaan muokkaavana tekijänä. On myös mahdollista, että osa opiskelijoista ei tiedosta 

laitoksen kulttuurin vaikutuksia heidän toimintaansa ja näkemyksiinsä. Voi olla, että osa näkee 

tilanteen, mutta torjuu sisäistä tasapainoa horjuttavan tiedon mielestään ja tyytyy rooliinsa. 

Mutta opettajaksi opiskelevien joukossa on myös varmasti niitä, jotka näkevät ja tuntevat mitä 

ympäristössä tapahtuu.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksessa opettajaksi 

opiskelevien minäkäsityksen ulottuvuuksia sekä luokanopettajaopiskelijana olemisen 

mahdollisesti mukanaan tuomia paineita, sekä näiden tekijöiden yhteyttä toisiinsa. 

Tutkimusmenetelmänä käytetty avoin kyselytutkimus mahdollisti opettajaopiskelijoiden omien 

ajatusten esiin tulemisen.   

 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat korostavat yksilön minäkäsitystä ja siinä erityisesti 

jokaisen henkilökohtaista näkemystä itsestä. Myytit opettajuudesta muodostavat tutkimuksen 

toisen teoreettisen pääajatuksen, jolloin tavoitteena on tuoda julki opettajuuteen liitettäviä 

odotuksia ja piilomerkityksiä. Näiden teoreettisten ajatusten pohjalta olen laatinut tutkimuksen 

viitekehyksen. Opettajaopiskelija kirjoittaa ajatuksistaan kahdelta osa-alueelta; käsityksistä 

itsestään sekä luokanopettajaopiskelijana kokemistaan paineista. Näistä kirjoituksista kootaan 

yhteenveto, jossa yhdistetään molemmat osa-alueet ja tämän jälkeen analysoidaan minäkäsitystä 

ja paineita vielä syvällisemmin erillisinä.  (kts. kuvio 2).  

 

Kyselytutkimuksessa kysymysten tekemisessä tulee olla huolellinen, sillä kysymykset ovat 

perusta kyselytutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä, sillä jos 

vastaaja ei ajattele samoin kuin tutkija, voivat tulokset vääristyä. Vasta tutkimusongelmien 

tarkennuttua voidaan lähteä keräämään aineistoa, näin tiedetään mitä pyritään löytämään ja 

samalla vältetään turhat kysymykset, mutta onnistutaan kysymään kaikki oleellinen. (Valli 

2001, 100.) (kts.Liite 1) Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä, jota pidetään varsin neutraalina 

tiedonkeruumenetelmänä (Kuoppala 1998, 25).  

 

Tutkimusongelmat:  

 

1. Millaisena opettajaopiskelijat näkevät itsensä? 

2. Millaisia paineita opettajaopiskelijat kokevat luokanopettajaopiskelijan ”statuksen” heille 

aiheuttavan?  
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KUVIO 2. Minäkäsityksen ja luokanopettajaopiskelijan paineiden yhteys tässä tutkimuksessa 

 

 

 

OPETTAJUUDEN ODOTUKSET 
• Myytit tuovat paineita 

(synnynnäisyyden ihanne, 
kutsumus) 

• OKL:n kulttuuri: mikä on 
hyväksyttävää ja palkittavaa 
käytöstä, mitä taas pidetään 
halveksittavana ja outona 

 sosiaalistuminen 
• Opettajankoulutuksen 

tavoitteet 
 

MINÄKÄSITYS 
• yksilön käsitys 

itsestä, mutta ei 
välttämättä täysin 
todenmukainen 

• reaali- ja 
ihanneminä: 
tasapaino terveen 
itsetunnon perusta 

• fenomenologinen 
näkemys yksilöstä 
itsensä 
asiantuntijana 

Opettajaopiskelijan minäkäsitys Opettajaopiskelijan kokemat paineet  

Millainen yhteys on opettajaopiskelijan minäkäsityksellä ja 
sillä, kokeeko opiskelija paineita? 

OPETTAJAOPISKELIJA 

Millainen on opettajaopiskelijan 
minäkäsitys? 

Millaisia paineita opettajaopiskelija 
kokee? 
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4.2 Fenomenologinen laadullinen lähestymistapa 

 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiöitä. Selittäminen kuuluu osaltaan 

myös laadulliseen tutkimukseen, mutta ei kuitenkaan niin suoraviivaisesti kuin kvantitatiiviseen 

tutkimukseen.  Kvalitatiivinen tutkimus ei etsi vastausta suoraviivaisesti syy-seuraus –suhteen 

selvittämiseen, jolloin todettaisiin säännönmukaisesti jonkin toiminnan johtavan aina tiettyyn 

tulokseen. (Ahonen 1995, 126). Karkeimmillaan laadullinen tutkimus ymmärretään aineiston 

kuvaukseksi kaikessa yksinkertaisuudessaan (Eskola & Suoranta 1998, 13).   

 

Tämän tutkimuksen perusoletuksena ovat fenomenologisen filosofian näkemykset yksilöstä 

oman itsensä asiantuntijana. Fenomenologisen tutkimusnäkökulman perusoletuksena on, että 

käyttäytyminen on ymmärrettävissä ainoastaan yksilön omien kokemusten ja tuntemusten kautta 

(Aho 1990, 33). Valitsin fenomenologisen tutkimussuunnan, koska sen avulla pyritään 

selvittämään yksilön henkilökohtaisia kokemuksia ja ihmisen suhdetta oman elämänsä 

todellisuuteen. Ja tätä todellisuutta tutkitaan merkityssuhteiden avulla, jolloin jokaisen 

tutkittavan luomat merkitykset eri asioista ja ilmiöistä ovat tutkimuksen pääkohde. (Laine 2001, 

26–28.) Tässä tutkimuksessa merkityksiä etsitään opettajaopiskelijoiden ajatuksista heistä 

itsestä sekä heidän mainitsemistaan paineista olla luokanopettajaopiskelija.  

 

Tutkimuskirjallisuudessa on osin ristiriitaisesti käytetty termejä fenomenologinen ja 

fenomenografinen tutkimus. (esim. Laine 2001; Häkkinen 1996; Ahonen 1995.) Ahonen (1995, 

116) kirjoittaa fenomenografisella tutkimuksella olevan yhtymäkohtia fenomenologiseen 

ajatteluun, kun taas Häkkinen (1995, 10) tuo julki eri tutkijoiden (mm. Uljens ja Marton) 

näkemyksen siitä, ettei fenomenografian tutkimussuuntaus ole johdettu fenomenologisesta 

ajattelusta. Tämä ristiriita selittyy pitkälti kahden tutkimussuunnan samankaltaisuudella sekä 

tästä muodostuvilla hienojakoisilla näkemyseroilla. Fenomenografinen tutkimussuunta 

painottuu tutkimaan johonkin ilmiöön liittyviä tai siitä syntyviä käsitteitä (Ahonen 1995, 116–

117). Koska tutkimukseni ei koske vain jotain tiettyä ilmiötä eikä tarkoituksena ole löytää 

ilmiöön liitettäviä käsitteitä, valitsin fenomenologisen näkökulman. Fenomenologisen 

tutkimussuunnan mukaisesti on tavoitteenani löytää tutkittavien inhimillisestä todellisuudesta 

kumpuavia merkityksiä. (Moilanen & Räihä 2001, 44).   

 

Fenomenologiseen tutkimustraditioon liittyy vahvasti ihmisen intentionaalisuus, 

tarkoituksellisuus. Kaikki asiat merkitsevät meille jotakin (Laine 2001, 27). Fenomenologinen 
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tutkimussuuntaus ei pyri löytämään suuria maailmanlaajuisia yleistettäviä totuuksia vaan 

pikemminkin ymmärtämään jonkin tutkittavan alueen merkitysmaailmaa tarkemmin. (Laine 

2001, 29.) Tätä merkitysmaailmaa tutkittaessa on huomioitava, ettei tarkoituksena ole erotella 

yksittäisten tapahtumien merkityksiä vaan kyseessä on enneminkin merkitysten verkko, jossa 

jokainen tapaus kytkeytyy toiseensa. On nähtävä yksilö tai tilanne kokonaisuutena. (Moilanen & 

Räihä 2001, 44–45.) 

 

Kokemuksia voidaan tutkia kielellisesti vain osittain. Suuri osa ihmisen kokemuksista ja 

merkityksistä eivät ole tavoitettavissa kielellisesti. (Moilanen & Räihä 2001, 52,). Ajatus siitä, 

että kieleni rajat, ovat maailmani rajat (Wittgenstein, Moilasen ja Räihän 2001, 52 mukaan), ei 

voi olla totta. Jokaisella meistä on itsessämme asioita, joita emme pysty kielellisesti selittämään 

edes itsellemme. Paljon on myös asioita, jotka itse hyvin ymmärrämme, mutta emme löydä 

sanoja kertomaan asiasta toiselle. Näiden merkitysten löytäminen tutkimuksessa on vaikeaa tai 

voisi jopa sanoa mahdotonta. Esimerkiksi erilaiset myytit ja normit ovat usein tiedostamattomia 

sekä sellaisia, ettei niitä osata sanallisesti ilmaista (Moilanen & Räihä 2001, 52).  

 

Fenomenologinen tutkimusmenetelmä edellyttää tutkijalta Varton (1996, 87) sanoja lainaten 

oivaltavaa havainnoimista. Tässä tutkijan tulisi tiedostaa omat ennakkokäsityksensä tutkittavista 

merkityksistä ja pyrkiä katsomaan aineistoa tutkittavan omasta näkökulmasta, mikä puolestaan 

saattaa olla itselle täysin uusi maailmankatsomustapa. (Varto 1996, 87.)  

 

Ollakseen mahdollisimman objektiivinen tutkimusaineistoonsa nähden, tulee tutkijan 

ehdottomasti tiedostaa omat esioletuksensa. Näin pyritään estämään se, että tutkija sekoittaa 

omat uskomuksensa, asenteensa ja arvonsa tutkittavien mielipiteiksi. Myös nämä omat 

ennakkokäsityksensä on tutkijan syytä mainita tutkimusraportissaan. (Eskola & Suoranta 1998, 

17.) Samaa sanovat myös Moilanen ja Räihä (2001, 50) ja lisäksi he korostavat esiymmärryksen 

merkitystä fenomenologisessa tutkimuksessa. Tavoitteenahan on kuvata tutkittavia asioita 

mahdollisimman ennakkoluulottomasti.  

 

Fenomenologiassa pyritään mahdollisimman ennakkoluulottomaan kuvaukseen ilmiöstä. Kun 

taas hermeneuttisessa ajattelussa tutkija ei koskaan voi täysin vapautua ennakkokäsityksistään ja 

samalla hermeneutiikka korostaa ennakkoluulojen rakentavaa merkitystä. (Moilanen & Räihä 

2001, 50.) Tuntuu mahdottomalta ajatukselta ihmisenä tutkia jotain asiaa täysin objektiivisesti, 

vaikka tiedostaisikin omat ennakko-oletuksensa, niin silti ihmisessä on aina tiedostamaton osa-
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alue, joka väistämättä vaikuttaa ajatuksiin ja havaintoihin. Moilanen ja Räihä (2001, 50–51) 

kuitenkin lohduttavat, ettei tutkijan välttämättä tarvitse ottaa kantaa siihen kumpi näkökulma, 

fenomenologia vai hermeneutiikka, kussakin tapauksessa oikeammassa. Tärkeintä on tiedostaa 

ja tuoda julki omat ennakkokäsityksensä.   

 

Luonnollisesti tutkimusaiheeni kirvoitti mielessäni monia ajatuksia, koska olen itse myös 

opettajaopiskelija ja näin myös käsitellyt samoja kysymyksiä itsessäni. Onnekseni kirjoitan tätä 

osiota ennen aineistoon paneutumista, näin tästä esitiedostamisesta tulee objektiivinen enkä ole 

ehtinyt tiedostamattomastikaan kerätä vaikutteita vastaajien mielipiteistä. Kokonaisuudessaan 

aihepiiri herättää itsessäni monia tunteita ja ennakkoajatuksia, joten varsinaisten objektiivisten 

havaintojen tekemisestä tulee ehdottomasti haastava tehtävä. Uskon kuitenkin pystyväni siihen.  

 

Käsitykseni on että luokanopettajaopiskelijat tuntevat paineita olla tietynlaisia ja näin osaksi 

muuttavat ajatuksiaan tai käyttäytymistään sen suuntaiseksi kuin he olettavat heidän kuuluvan 

toimia. Tämä vahva käsitykseni voi juontaa juurensa omista toimintamalleistani ja niistä 

paineista, joita itse vastaanotin aktiivisina opiskeluaikoinani opettajankoulutuksessa. En 

varsinaisesti vielä silloin tiedostanut toimivani niin, mutta näin jälkeenpäin tarkasteluna 

käytökseni muuttui selvästi tilanteen mukaan, mitä minulta kulloinkin odotettiin. Yleistävää 

näkemystä ei tästä itsetutkiskelusta voida tehdä, mutta havainnoidessani 

luokanopettajaopiskelijoiden käytöstä tulin monesti miettineeksi, ovatkohan he todella kaikki 

noin samanlaisia vai esittävätkö he vain. Näin omien kokemusten ja havaintojen perusteella 

esiymmärrykseni aiheesta on, että opettajaopiskelijat tuntevat monenlaisia paineita. 

Ongelmalliseksi tutkimukseni kuitenkin tekee asian tiedostamisen puute, jos opiskelijat ovat 

kuin minä eivätkä näe tai hyväksy itsessään tuota piirrettä, en voi myöskään tutkimuksessani 

tavoittaa sitä.  

 

Jos olisin varma, että kaikki opettajaopiskelijat esittävät, olisi tutkimukseni omasta 

näkökulmastani turha. Olen kuitenkin tavannut opiskelijoita, jotka toimivat tilanteesta 

riippumatta samansuuntaisesti ja luottavat itseensä ja omiin toimintatapoihinsa huolimatta 

ympäristön odotuksista. Nämä yksilöt ovat hämmentäneet käsityksiäni yleisestä iki-pirteästä ja 

yliaktiivisesta luokanopettajaopiskelijasta. Olenkohan sittenkin väärässä havaintojeni suhteen? 

Tässä tutkimuksessa etsin vastauksia näihin pohdintoihin opettajaopiskelijan olemuksesta.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää tiedostaa tutkimuskohdetta ennalta 

selittävien teoreettisten mallien merkitykset omiin näkemyksiin. (Laine 2001, 33.) Myös 
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muidenkin tutkijoiden (Moilanen & Räihä 2001,51) mielestä aiempien teorioiden tiedostaminen 

kuluu osana tutkimusprosessiin, mutta samalla teoriat voivat avata tutkijalle aivan uusia 

näkökulmia tutkittavaan asiaan. Taustakirjallisuuteen tutustuminen on ehdottomasti tuonut lisää 

objektiivisuutta ja kykyä nähdä asiat sellaisena kuin ne ovat. Kirjallisuuden vaikutus ajatuksiini 

on kuitenkin kiistaton, sillä varsinkin fenomenologinen minäkäsitys on vahvistanut käsityksiäni 

ihmisestä oman itsensä asiantuntijana. Se on myös varmentanut näkemystä ihmisen omaan 

itseen asennoitumisen merkityksestä koko hänen elämäänsä, jos minäkäsitys on negatiivinen, ei 

ihminen monesti uskalla edes yrittää enempää, kun ei itsekään usko pystyvänsä. Myös opettajan 

paineista kertova kirjallisuus on selventänyt arkipäivän havaintojani ja tehnyt niistä 

todellisempia. Joku muukin on jo aiemmin huomannut saman kuin minä nyt.  

 

4.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella keväällä 

2005. Tutkimuskohteena olivat Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat. 

Sähköpostitse lähetettiin kysely, johon vastattiin myös sähköpostitse. Kyselyyn osallistuneet 

vastasivat nimettömästi, ilmoittaen vain vuosikurssinsa, ikänsä ja sukupuolensa. Kysely 

muodostui kahdesta kysymyksestä, joihin vastaaja sai vapaasti valita vastaustapansa. Kyseessä 

oli siis avoin kyselytutkimus. Lähetin kyselyn (liite1) Jyväskylän yliopiston 

opettajankoulutuksen sähköpostilistalle, OPE-listalle, ensin otsikolla oletko oikeasti hyvä tyyppi 

vai esitätkö vain? ja toistamiseen viikon kuluttua otsikolla oletko nälkäinen? – voita itsellesi 

lounaslippuja! Vastausten määrän lisäämiseksi kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin 

lounaslippuja. Näistä yrityksistä koostui 17 vastausta. Halusin tutkimukseeni kuitenkin 

kattavamman aineiston ja hankin käyttööni opiskelijoiden sähköpostiosoitteet 1. – 3. 

vuosikurssilta. Lähetin jokaiselle 212 opiskelijalle henkilökohtaisesti saman kyselyn, mutta tällä 

kertaa ilman arvontapalkintoa ja vastauksia kertyi 18 lisää. Kokonaisuutena vastauksia tuli 35.  

 

Kysely, tässä tapauksessa sähköpostikysely, määritellään sellaiseksi tiedonkeruun 

menetelmäksi, jossa tietoa kerätään standardoidusti eli samankaltaisesti kaikilta tutkittavilta. 

Kyselyn tutkimushenkilöt muodostavat myös näytteen tietystä perusjoukosta. 

Kyselytutkimuksen tavoitteena on kerätä laaja tutkimusaineisto tai ainakin saavuttaa suuri 

joukko potentiaalisia vastaajia. (Hirsjärvi ym. 2000, 180–182). Valittaessa menetelmää kerätä 

aineistoa, pyrin samaistumaan tutkittavaan, missä tilanteessa olisi helpointa ja aidointa vastata 

itseä koskeviin kysymyksiin. Päädyin tilanteeseen, jossa vastaajalla on mahdollisuus vastata 
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anonyymisti sekä omassa rauhassa. Sähköpostitse tehty kysely vaikutti kaikkein toimivimmalta 

vaihtoehdolta, sillä esimerkiksi haastattelutilanteessa vastaajan olisi ollut ehkä vaikeampi 

vastata yleisesti hyväksytystä linjasta poikkeavalla tavalla.  

 

Sähköposti tiedonkeruumenetelmänä toimii myös siinä mielessä neutraalisti, ettei tutkija vaikuta 

vastaustilanteessa tutkittavaan, esimerkiksi haastattelussa sanattoman viestinnän keinoin. 

Kuoppala (1998) toteaakin sähköpostiviestinnän olevan avoimempaa ja tasa-arvoisempaa kuin 

kasvokkain tapahtuva viestintä. Tätä selitetään sillä, että sähköpostiviestintä tapahtuu yksin, 

jolloin sosiaalinen tietoisuus omasta toiminnasta on vähäistä. Eriävien mielipiteiden ilmaisun on 

todettu olevan helpompaa sähköpostitse kuin kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. (Kuoppala 

1998, 25.) 

 

Usein ajatellaan, että laadullinen tutkimus vaatii välitöntä kontaktia tutkittavaan, mutta tämä ei 

pidä paikkaansa (Hirsjärvi ym. 2000, 181.) Laadullista aineistoa voidaan kerätä myös 

kirjallisten vastausten avulla, ilman tutkijan ja tutkittavan fyysistä kontaktia. 

Pelkistetyimmillään laadullisella aineistolla tarkoitetaan kuitenkin aineistoa, joka muodostuu 

tekstistä. Tämänkaltaista tekstiä on voitu tuottaa monella eri keinolla, joista yksi on haluttua 

tarkoitusta varten tuotettu kirjallinen aineisto. Myös erilaiset haastattelut ja niistä kootut tekstit 

kuuluvat tähän kirjoitettuun aineistoon. (Eskola & Suoranta 1998, 15)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa pääasiana on vastausten monipuolisuus ja syvällisyys, eikä 

ratkaisevaa niinkään ole vastausten määrä. Suppea aineisto ei tarjoa riittävästi mahdollisuuksia 

merkitysten monipuoliselle tulkinnalle. Ilmiöitä tutkittaessa onkin tärkeää, että aineisto on rikas 

ja moniulotteinen. (Moilanen & Räihä 2001, 53.) Kiitos kuuluu ehdottomasti niille tiukasta 

opiskeluaikataulusta huolimatta kyselyyni aikansa uhranneille opettajaopiskelijoille. Useimmat 

vastaajat olivat paneutuneet aiheeseen ja kirjoittaneet hyvinkin itseään pohdiskellen 

kertomuksia itsestään. Näistä vastauksista koostui kiitettävän moniulotteinen aineisto, jonka 

avulla sain riittävästi tietoa opettajaopiskelijoiden ajatuksista. Liitteenä (liite 2) on kaksi 

esimerkkivastausta, toinen edustaa pitkästi itsestään kertoneita ja toinen lyhyemmän vastauksen 

antaneita.   

 

Merkitysrakenteita tutkittaessa ei voida käyttää tutkijan valitsemia vastausvaihtoehtoja vaan 

tutkittavan omaa tekstiä (Alasuutari 2001, 83). Tällöin avoimet kysymykset antavat vastaajille 

tilaa omaan pohdiskeluun ja sitä kautta itselle merkityksellisten asioiden esille tuomiseen. Näin 
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voidaan uskoa, että avoimesti ja nimettömästi vastaamalla saadaan totuudenmukaisia 

vastauksia, joissa päällimmäisenä näkyvät yksilön käsitykset asiasta, tässä tapauksessa 

ihmisestä itsestään. Fenomenologisen filosofian näkemysten mukaan yksilö on oman itsensä 

paras tutkija (Hurtta & Jalonen 1995, 8), joten ei käsityksiä itsestä voi tutkia muuten kuin pyrkiä 

ymmärtämään yksilön maailmankuvaa ja näkemyksiä.   

 

4.4 Tutkimusjoukon kuvaus 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 35 opettajaopiskelijaa. Tutkimusjoukko koostui sukupuoleltaan 

seuraavanlaisesti: 

 

TAULUKKO 1.  Tutkimusjoukon sukupuolijakauma 

 

nainen 30 86 % 

mies 5 14 % 

yhteensä 35 100 %  

 

Kuten taulukosta näkyy, on naisten määrä huomattavasti suurempi kuin miesten. Tämä toisaalta 

selittyy osittain opettajaopiskelijoiden naisvaltaisuudella. Toisaalta naisten ja miesten vastaukset 

eivät niin merkittävästi eronneet toisistaan, että ilman tietoa olisi voinut sanoa, kumpaa 

sukupuolta vastaaja oli. Näin onkin ehdottomasti tärkeämpää aineiston laatu kokonaisuutena 

kuin sukupuoliset jakaumat.  

 

TAULUKKO 2. Tutkimusjoukko vuosikurssin mukaan 

 

   Vuosikurssit 

  1. 2. 3. 4. n. yht. 

Henkilöt  16 7 8 2 2 35 

%  46 % 20% 23% 5,5% 5,5%            100% 

 

 

Taulukosta nähdään selvästi, että aineisto painottuu ensimmäiselle vuosikurssille. Lähes puolet 

kyselyyn vastanneista opiskeleekin ensimmäistä vuottaan opettajaksi. Toinen ja kolmas 
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vuosikurssi ovat suhteellisen yhdenvertaisia, kun taas neljänneltä tai myöhemmältä 

vuosikurssilta on ainoastaan 11 % vastauksista.  

 

TAULUKKO 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

   

   

Ikä 19       20       21        22          23        24          25       26       27       28    29     30+ 

Vastaajia 1         5          7          4           5           5           1          2         2         1      0       2  

 

 

Vastaajat olivat pääosin 20–24 –vuotiaita. Ikäjakauma on yksinkertaisesti selitettävissä, sillä 

suurin osa opettajaopiskelijoita kuuluu juuri tuohon ikäryhmään. Positiivista oli myös se, että 

tutkimukseen osallistui henkilöitä muistakin ikäryhmistä, tosin vain muutamia. Toisaalta lähes 

puolet vastaajista opiskeli ensimmäistä vuottaan, mutta ainoastaan yksi henkilö oli alle 20-

vuotias. Tästä voidaan päätellä, ettei mahdollisesti enempää kuin yksi vastaajista ollut päässyt 

suoraan lukiosta opettajankoulutuslaitokseen. 20- ja 21-vuotiaita oli kuitenkin runsaasti, joten 

kovin montaa vuotta ei ole opiskelijoiden tarvinnut opettajankoulutuslaitokseen pääsyä odotella.  

 

Olen nimennyt vastaajat numeroin 1 – 35 ja merkitsen kyseistä vastaajaa tekstissä lyhenteellä V.  

Numerojärjestys on täysin sattumanvarainen eikä näin kerro esimerkiksi siitä missä 

järjestyksessä olen vastaukset lukenut.  

 

      4.5 Aineiston analyysi 

 

Vallin (2001, 110) mukaan myös kyselyn avointen kysymysten vastauksia voidaan analysoida 

tilastollisin menetelmin. Tällöin vastaukset tulee luokitella ryhmiin, mutta luokittelussa ei tule 

olla aluksi liian rajaava vaan luokat muodostuvat alkuvaiheen pieniä eroja sisältäneiden ryhmien 

yhdistelystä. Toinen avointen kysymysten analysoinnin vaihtoehto on laadullinen tarkastelu, 

mikä tapahtuu pääasiassa teemoittelun avulla.  (Valli 2001, 110–111.) 

 

Vastauksissa tuli ilmi kolmenlaisia ryhmiä minäkäsityksen kohdalta (tyytyväinen, osittain 

tyytyväinen ja tyytymätön) ja paineiden kohdalta neljä (koen paineita, koen vähän paineita, 

koen vastareaktiota ja en koe paineita). Erilaiset ryhmät tulivat selvästi esiin aineistossa. Tämän 
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analyysiosion tavoitteena oli tuoda selkeyttä tuloksiin ja johtopäätöksiin ja etenkin auttaa lukijaa 

hahmottamaan tutkimustuloksia. Tein myös yksinkertaiset taulukoinnit vastaajista heidän 

minäkäsityksensä ja paineiden kokemisen perusteella. Taulukko vastaa myös kysymykseen 

minäkäsityksen ja paineiden kokemisen yhteydestä toisiinsa. Tämä yksinkertainen, mutta hyvin 

tärkeä osio muodostui vasta analysoinnin loppuvaiheessa.   

 

Avointen vastausten analysointi jatkui laadullisen tarkastelun menetelmin, eli teemoittamalla 

vastauksia. Paineiden syvällisemmässä tarkastelussa jaoin vastaukset teemoittain kolmeen 

osioon: tyypillinen opettajaopiskelija (millaisia näkemyksiä vastaajilla oli opettajaopiskelijoista) 

ympäristön reagointi luokanopettajaopiskeluun (millaisia kokemuksia ja tuntemuksia vastaajilla 

on ollut) ja oma suhtautuminen paineisiin (miten vastaajat ovat kokeneet paineiden vaikuttaneen 

heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä). Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi 

perustuu aineistolähtöisyyteen. Tällöin aineistosta jäsennetään teemoja, jotka ovat tutkittavan 

ilmiön kannalta merkityksellisiä. (Kiviniemi 2001, 68.) Koska laadullisen tutkimuksen 

tehtävänä on antaa ajattelemisen aihetta lukijoille, voidaan aineiston rooli nähdä myös tutkijan 

ja lukijoiden ajattelun virittäjänä, eikä ainoastaan esitettyjen hypoteesien vahvistajana tai 

kumoajana. (Eskola 2001, 136.) Alasuutari (2001) tarkentaa, että tutkittavien lausumat ovat 

vihje jostakin, joka tutkijan on selvitettävä. Tutkimuksessa esiin tulleiden johtolankojen 

perusteella tutkijan tulee ratkaista tutkimuksen arvoitus. (Alasuutari 2001, 44–46.)  

 

Aineistolähtöisessä analyysissä aineistoa lähdetään purkamaan mahdollisimman vapaana 

kaikista etukäteisolettamusta. Toki tutkijalla on jo olemassa tietoja ja olettamuksia aiheesta, 

mutta niiden ei anneta olla esteenä aineistosta lähteville havainnoille. (Eskola & Suoranta 1998, 

153). Eskola ja Suoranta (1998, 153) epäilevät kuitenkin tämän metodin puhtautta yhtä paljon 

kuin ajatusta tulkitsemattomasta havainnosta. Loppujen lopuksi kaikki havainnot valikoituvat 

jonkintasoisen suodattimen kautta, mihin ovat vaikuttaneet kaikki havaitsijan aiemmat 

kokemukset. Näin on lähes mahdotonta puhua puhtaasta tulkinnasta. Itse tutkijana pyrin 

analysoimaan ja näkemään aineistoni mahdollisimman puhtaana. Myönnän kuitenkin, että 

tulkitessa aineistoa olen itse havaintojen tulkitsija, kaikkine ennakkoluuloineni ja aiempine 

tietoineni, joten sanan siinä mielessä puhtaasta tulkinnasta ei tässäkään inhimillisessä 

tutkimuksessa voida puhua. Laadullista aineiston analysointia voidaan luonnehtia myös tutkijan 

henkilökohtaiseksi konstruktioksi tutkittavasta ilmiöstä (Kiviniemi 2001, 79). 
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Tämän tutkimuksen aineiston analyysiä ja tulkintaa ei voida erottaa toisistaan, vaan ne 

muodostavat prosessissaan ns. hermeneuttisen kehän, jolloin aineistosta tehdään tulkintoja, 

jotka ohjaavat analyysiä joka vastaavasti muokkaa jo tehtyjä tulkintoja. (Eskola & Suoranta 

1998, 151). Vaikka kyseessä onkin fenomenologinen puhtaaseen havaintoon pyrkivä 

tutkimusote, voidaan analyysiin soveltaa myös hermeneuttisia ajatuksia yksilöstä tulkintojen 

tekijänä. Analyysivaiheessa on myös tärkeää unohtaa teorioiden sanomat ja tulkita ainoastaan 

aineistosta nousevia merkityksiä. (Moilanen & Räihä 2001, 51.)   

 

Aineiston lukeminen kuuluu olennaisena osana aineiston analyysiin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

143), joten aloitin analysoinnin tutustumalla syvällisesti aineistooni. Usean lukukerran jälkeen 

alkoi aineistosta hahmottua teemoja, jotka toistuivat vastauksissa ja kuvasivat terävästi 

opiskelijoiden ajatuksia. Karsimalla ja yhdistelemällä teemoja päädyin tulososiossani esittämään 

jaotteluun. Päätin jo myös tässä vaiheessa rajata minäkäsityksen ja paineet toisistaan erillisiksi 

osioiksi, koska lähes kaikki kyselyyn osallistuneet olivat vastanneet näihin kahteen 

kysymykseen erikseen. Poikkeuksena tästä tietysti osio, jossa vertailin minäkäsityksen ja 

paineiden kokemisen yhteyttä. 
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5. TULOKSET 

 

 

5.1 Yleinen kuvaus luokanopettajaopiskelijoiden minäkäsityksestä ja paineista 

 

Tutkimuskysymyksen: ”Oletko tyytyväinen itseesi sellaisena kuin olet?” tavoitteena oli selvittää 

millaisena luokanopettajaopiskelijat näkevät itsensä ja miten he suhtautuvat omaan 

minuuteensa. Vastaajat kuvasivat itseään kolmen tyypin mukaisesti: olen tyytyväinen itseeni, 

olen osittain tyytyväinen sekä olen tyytymätön itseeni. Opettajaopiskelijoista (n=35) lähes 

puolet (n=17 eli 49 %) oli tyytyväisiä itseensä. Osittain itseensä tyytyväisiä itseensä oli melkein 

yhtä moni (n=14 eli 43 %). Näin voidaan sanoa opettajaopiskelijoiden olevan joko tyytyväisiä 

tai osittain tyytyväisiä (yhteensä n=31). Itseensä tyytymättömiä oli vain pieni osa (n=4 eli 8 %), 

mutta heitäkin oli toki mukana. (kts. kuvio 3) Tästä voidaan päätellä kyselyyn osallistuneiden 

opettajaopiskelijoiden minäkäsityksen olevan verrattain positiivinen. Näitä lukuja arvioitaessa 

on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että vastaajat ottivat osaa vapaaehtoisesti. Näin 

ollen on todennäköistä, että kyselyyn osallistui henkilöitä, joilla oli oma minuus tavalla tai 

toisella akuutisti mielessä.  

 
 

49 %

8 %

43 %

olen tyytyväinen itseni

olen osittain tyytyväinen
itseeni
en ole tyytyväinen
itseeni

 
KUVIO 3. Vastaajien minäkäsitys  
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Toisessa tutkimuskysymyksessä: ”Aiheuttaako OKL-opiskelijan ”status” sinulle paineita olla 

tietynlainen?” vastaajat kuvasivat suhtautumistaan opettajaopiskelijana kokemiinsa paineisiin. 

Aineistosta (n=35) tuli esiin neljä tyyppiä. Opettajaopiskelijoista kolmasosa (n=12) tunsi 

paineita opettajaopiskelijana olosta. Huomattavaa on myös se, että kolmasosa (n=12) vastaajista 

ilmoitti, ettei tunne lainkaan paineita. Se, että luokanopettajaopiskelija ei tuntenut paineita 

tarkoitti sitä, etteivät nämä ympäristön odotukset vaikuttaneet hänen toimintaansa tai 

ajatuksiinsa. Tällaiset vastaajat olivat saattaneet ilmoittaa asioita, joiden vuoksi he voisivat 

tuntea paineita, mutta eivät kuitenkaan tunteneet. Näiden äärilaitojen väliin mahtui vielä kaksi 

toisistaan erottuvaa näkökulmaa. 17 % vastaajista (n=6) ilmoitti tuntevansa vähän tai joskus 

paineita, mutta 14 % vastaajista (n=5) koki selvästi paineiden sijaan vastareaktiota (kts. kuvio 

4). Luokanopettajaopiskelijana olo aiheutti näille vastaajille enemminkin vastareaktion olla juuri 

päinvastainen kuin heiltä odotetaan. Huomattavaa kuitenkin on, että myös näiden opiskelijoiden 

mielikuviin oli siis jo piirtynyt tietynlainen kuva, jota vastaan he sitten kapinoivat.  

34 %

17 %

35 %

14 %

tunnen painetta
tunnen vähän paineita
tunnen vastareaktiota
en tunne paineta

 
KUVIO 4. Vastaajien kokemat paineet  
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Tarkasteltaessa tutkimuskysymyksiä minäkäsityksestä ja paineiden kokemisesta yhdessä, 

havaittiin pientä hajontaa vastausten jakautumisessa (kts. Taulukko 4). Itseensä tyytymättömät 

opiskelijat tuntevat paineita, kun taas osittain ja täysin itseensä tyytyväiset opiskelijat 

jakautuivat yllättävän tasaisesti paineiden kokemisen suhteen; he sekä tunsivat että eivät 

tunteneet paineita. Pieni enemmistö (n=8) itseensä tyytyväisiä vastaajia ilmoitti kuitenkin, 

etteivät he tunne minkäänlaisia paineita. Hämmästyttävää oli kuitenkin itseensä tyytyväisten ja 

paineita kokevien verrattain suuri määrä (n=5). Näiden vastaajien perusteella ei voida siis 

väittää, että itseensä tyytyväiset opiskelijat eivät kokisi paineita. Paineita kokevat niin 

positiivisesti, keskiverrosti kuin negatiivisesti itseensä suhtautuvat opiskelijat. Toisaalta on 

huomioitava, että vähiten paineita joka tapauksessa koki itseensä tyytyväisten ryhmä. Erilliseksi 

kategoriaksi luokiteltu todistelu olla epätyypillinen OKL-opiskelija oli pääasiassa itseensä 

tyytyväisten mielipide. Yksi itseensä osittain tyytyväinen myös kertoi tämänkaltaisesta 

vastareaktiosta. Näistä tuloksista ei voida päätellä minäkäsityksellä ja paineiden kokemisella 

olevan suurta yhteyttä. 

 

TAULUKKO 4. Vastaajien sijoittuminen minäkäsityksen ja paineiden kokemisen mukaan  
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5.2 Luokanopettajaopiskelijan minäkäsityksen ulottuvuuksia 

 

Oman itsen puutteita kerrottiin selvästi enemmän kuin asioita, joihin oltiin tyytyväisiä. 

Monikaan ei maininnut seikkoja, joihin olisi tyytyväinen, vaikka suurin osa vastaajista oli 

tyytyväisiä tai osittain tyytyväisiä itseensä. Ehkä tämä piirre on myös kulttuurille tai jopa 

ihmisluonnolle ominaista.  

 

Yksi tällaisista ominaisuuksista oli usein mainittu laiskuus. Opiskelijat suomivat itseään 

sohvalla löhöilystä, asioiden tekemisestä ”vasemmalla kädellä” ja mukavuudenhalusta. Opiskelu 

ja siihen liittyvät tyytymättömyydet mainittiin usein. Tämä ilmiö on ainakin osittain 

selitettävissä sillä, että opiskelu on suuri osa vastaajien elämismaailmaa, joten oman minän 

arviointi kytkeytyy helposti juuri siihen elämänalueeseen.  

 

” Olen hyvin laiska. Tämä pätee erityisesti lukemiseen. En ole tyhmä vain laiska…tai 

niin ainakin puolustaudun itselleni.” V30 

 

” Olen tyytymätön itsessäni siihen, että olen kova myöhästelemään, unelias, ja tuntuu 

että teen kaiken vähän vasemmalla kädellä.” V23 

 

Ulkoiset seikat tulivat myös esille vastauksissa. Monet opiskelijat olivat ainakin joiltain osin 

tyytymättömiä omaan ulkonäköönsä. Laihdutuskuuri oli monella käynnissä, mutta pääasiassa 

omat muodot eivät haitanneet niin paljon, että niille olisi todellisuudessa viitsinyt tehdä mitään. 

Myös tyytyväisyyttä ulkonäköön oli vastauksissa. 

  

”Löydän itsestäni ”paljon” puutteita niin henkisiä kuin fyysisiäkin. Haluaisin olla 

hieman pidempi (nyt 182 cm), lihaksikkaampi ja komeampi.” V25 

 

”Tietystihän sitä välillä turhautuu, kun vilkaisee peiliin, että ”voi ei, tältäkö mä 

näytän”. Toisinaan on sitten taas kausia, kun tuntuu, että oma ulkonäkö ei voisi 

vähempää kiinnostaa tai että olen erittäin tyytyväinen itseeni.” V20 

  

Opiskelijat olivat pohtineet hyvinkin syvällisesti vastauksissaan minäkäsityksen merkitystä. 

Useissa vastauksissa tuli selvästi ilmi tietoinen ymmärrys itsestä ja omista ajatuksista sekä 

tunteista. Monet kertoivat minänsä kehittyneen viime vuosina. Yleistä tasapainon ja 
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tyytyväisyyden tunnetta arvostettiin ja siitä puhuttiin usein oppimisena, jolloin yksilö oli 

oppinut arvostamaan itseään. Myös ns. ”kriisien” läpikäyminen oli auttanut vastaajia löytämään 

oman elämänsä polut. Tasapainoinen elämäntilanne edesauttoi yleisen elämänhallinnan ja 

tyytyväisyyden luomisessa.  

 

”Olen hyväksytty omana itsenäni perheessäni sekä kavereideni luona. Nämä tukevat 

minua ja vaikuttavat siihen, että koen olevani hyvä sellaisena kuin olen.” V32 

 

”Kavereilla ja ympäröivillä ihmisillä on suuri merkitys; kun saa hyväksyntää ja 

huomiota ja näkee että sinusta pidetään, on paljon helpompi pitää itsekin itsestään.” 

V21  

 

Sekä ympäröivien ihmisten vahvistava vaikutus, että oma sisäinen levollisuus olivat vastaajien 

mielestä yleisimpiä syitä minän tasapainoon. Ulkoista palautetta useammin mainittiin kuitenkin 

ihmisen henkinen kehitys ja oman minuuden rakastamisen taito. Monet olivat hyväksyneet 

itsensä sellaisena kuin he ovat.  

 

” Itseä murentavat asiat ovat viimeisten vuosien aikana kuitenkin vähentyneet ja on 

oppinut olemaan itselleen armollisempi ja sallivampi. Ehkä sellaisen jonkinlaisen 

tasapainon löytäminen perustuu just siihen, että on oppinut hyväksymään itsensä 

suurin piirtein sellaisena kuin on.” V2 

 

”Usein ”kriisien” kautta huomaan, että minun on vain hyväksyttävä itseni sellaisena 

kuin olen. Joskus on siis kausia, jolloin mietin itseäni ja riittämättömyyttäni milloin 

missäkin asiassa. Kuitenkin olen onneksi aina joka asiassa ”tullut järkiini”. ” V3 

 

Monet vastaajat kuvasivat omaa kehitysprosessiaan ihmisenä. Kaikki muutoksista kertoneet 

vastaajat olivat muuttuneet tasapainoisimmiksi ihmisiksi, kukaan ei kuvannut syöksykierrettään 

tasapainosta turmioon tai edes lievää laskua minäkäsityksen kehityksessä. Opiskelujen vuoksi 

muutto, uusi elinympäristö ja itsenäisyys olivat vaikuttaneet opiskelijoihin pääasiassa 

kehittävästi.  

 

”Lukioaikoina koin toisinaan haluavani olla toisenlainen –samanlainen kuin muut. 

Kadehdin usein muita ihmisiä, joilla meni esimerkiksi ihmissuhteissa ja koulussa 
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paremmin. Nyt kun olen opiskellut ensimmäistä vuotta uudella paikkakunnalla, olen 

tajunnut, että voi ihan rauhassa olla erilainen kuin muut, eikä se ole mitenkään 

outoa.” V12 

 

”Juuri tänä aamuna (!) pohdin, mitä ajattelenkaan itsestäni ja täytyy todeta, että 

kehitystä on kuitenkin tapahtunut verrattuna tilanteisiin muutama vuosi taaksepäin. … 

Olen huomannut, että minä voin ja osaan, pystyn. Pärjään.” V13 

 

Ihmisen kehitys on päättymätön prosessi. Vastaajat olivat ymmärtäneet ihmisen minän kasvun 

ja kehittymisen olevan elinikäistä. Oma aktiivinen toiminta itsen hyväksi oli opiskelijoiden 

mielestä tärkeä tyytyväisyyttä lisäävä ja ylläpitävä voima.   

 

”Olen saanut käsitellä kysymyksiä suhteessa omaan itseeni opettajana ja ihmisenä 

yleensäkin menneen syksyn ja kevään aikana. Ja uskon, ettei sen käsitteleminen ole 

vieläkään ohi…” V12 

 

”Tyytyväisyys itseen tarkoittaa minulle kuitenkin työtä, niin omien ajatusten 

prosessointia kuin jatkuvaa arviointia vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa.” 

V24 

 

”Ihminen kehittyy jatkuvasti. Jokainen kokemus vaikuttaa tietoisesti ja tiedottomasti. 

Kehitys voi olla sekä hyvää että huonoa.” V29 

 

Täydellisyyden tavoittelu näkyi myös vastuksissa. Itseltä vaadittiin paljon ja epäonnistumiset 

koettiin ajoittain musertavina.  

 

”Itseeni liittyvistä puutteista suurimmiksi koen liiallisen itsekriittisyyden, 

täydellisyyden tavoittelemisen sekä negatiivisen asenteen uudistuksiin. Itsekriittisyys 

ja täydellisyyden tavoittelu ovat siitä vahingollisia, että ne lisäävät stressiä ja 

paineita.” V17 

 

”Kuitenkin on asioita, joissa en ole riittävän hyvä mutta haluaisin olla ainakin lähes 

täydellinen. Osa niistä on kipeitäkin ja omaa minuutta mietityttäviä ja ajoittain 

murentaviakin…” V2 
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Kyselyssä tuli ilmi opiskelijoiden syvälliset käsitykset ihmisestä maapallon olentona. 

Seuraavassa poimintoja joistakin ihmiselämän salaisuuksista, joita opettajaopiskelijat olivat 

matkan varrella oivaltaneet. 

 

”…ihminen on sellaisenaan arvokas ja ainutlaatuinen eikä hänen arvoaan voi verrata 

mihinkään maalliseen suoritukseen tai materiaan.” V27 

 

”Ihminen saa myös olla heikko ja se olisi hyvä välillä myöntää! … Voin vuosien 

päästä raapustaa hyvillä mielin nimmarini elämäni oheen tietäen, että olen tehnyt 

elämästäni oman näköiseni…” V10 

 

”Yleensä tulee tietty kiireettömyyden tunne eli onko tässä loppujen lopuksi kiire 

minnekään. Eikös pitäisi vain nauttia tästä olemassaolon monitahoisuudesta täysin 

siemauksin ja kauan.” V16 

 

Opettajaopiskelijat suhtautuvat itseensä luottavaisesti ja he uskovat minäkäsityksen kehittyvän 

läpi elämän. Vaikka välillä itseä kohtaan ollaankin kriittisiä ja vaativia, niin silti opiskelijat 

pyrkivät olemaan itselleen armollisia ja lempeitä. Vakaa ja välittävä ympäristö vaikuttaa 

positiivisesti minäkäsityksen kasvuun.   

 

5.3 Luokanopettajaopiskelijat kokevat monenlaisia paineita 

 

Toisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää millaisia mahdollisia paineita opettajaopiskelijat 

kokevat. Tämä kysymys kirvoitti selvästi enemmän opiskelijoiden ajatuksia kuin ensimmäinen 

kysymys minäkäsityksestä. Vastaukset olivat moniulotteisia ja osoittivat erilaisia näkökantoja 

opettajaopiskelijana olemiseen. Paineita opettajaopiskelijana olosta ilmeni myös monenlaisia ja 

–tasoisia. Selkeästi paineita koettiin opettajankoulutuslaitoksen ulkopuolisesta ympäristöstä 

(esim. yhteiskunta, sukulaiset) ja opettajankoulutuslaitoksen sisäisistä odotuksista (esim. muut 

opiskelijat ja opettajankoulutuslaitoksen kulttuuri).  

 

”Ajatukseen tulevasta luokanopettajasta ”kansankynttilänä” sisältyy totta kai paineita. 

Valehtelisin, jos väittäisin että minkäänlaisia odotuksia ei ole itsellä tai ympäristöllä.” 

V9 
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”Paineita minulle aiheuttaa sosiaaliset odotukset laitoksen sisällä.” V24  

 

”En koe kuitenkaan tämän statuksen aiheuttaneen varsinaisia paineita silleen, että 

pitäisi olla just jonkinlainen tyyppi.” V2 

 

5.3.1 Tyypillinen luokanopettajaopiskelija 

 

Stereotypioihin jaottelemisesta ei kukaan koskaan pidä ja harva edes haluaisi kuulua johonkin 

tiettyyn kategoriaan. Tämänkaltaisia ajatusrakennelmia on kuitenkin olemassa, jolloin heräävät 

mielikuvat tietynlaisesta henkilöstä. Esimerkiksi käsitys autonkorjaajasta saa mielessämme 

aikaan tietynlaisen kuvan tyypillisestä autonkorjaajasta. Tämä kuvaus ei välttämättä päde 

läheskään kaikkiin autonkorjaajiin, mutta se on ihmisten luoma mielikuva autonkorjaajasta. 

Tässäkin tutkimuksessa on yhtenä tavoitteena kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä tyypillisestä 

opettajaopiskelijasta ja tästä johtopäätöksinä ymmärtää millaisia paineita tyypillinen 

opettajaopiskelija –ajatus herättää. Vastaajat ovat kuvanneet opettajaopiskelijaa toisaalta itsensä 

ulkopuolisena henkilönä (käsitteenä opettajuus) ja toisaalta itseään opettajaopettajaopiskelijana. 

Olen kuitenkin tulkinnut vastausten käsittelevän samoja opettajaopiskelijana oloon liittyviä 

piirteitä.  

 

Aktiivisuus, reippaus ja rehtiys ovat kyselyn mukaan kunnolliseen opettajaopiskelijaan 

liitettäviä piirteitä. Myös esimerkkinä oleminen toistui vastauksissa usein. Kyselyssä tuli ilmi, 

että suurimmalla osalla vastaajista on selkeä näkemys tyypillisestä opettajaopiskelijasta. Vaikka 

seuraavassa onkin hyvin tyypillisiä kuvauksia opettajaopiskelijaan liitettävistä ominaisuuksista, 

niin silti jokunen vastaajista totesi, ettei tyypillistä OKL-opiskelijaa ole kuin mielikuvissa.  

 

”OKL-opiskelija tuo mulle mieleen iloisen, pirtsakan ja innostuvan 

energiapakkauksen, jolla puhetta riittää ja ideoita. Me nauretaan paljon ja meillä on 

värikkäät vaatteet, ehkä vähän hömppämäisiäkin meidän tulisi olla. Pitää käydä 

tunnollisesti demoilla, tehdä huolella tehtävät ja ajoissa ja ei saa lintsata.” V11 

 

”Pitäisi olla idearikas ja kaikentietävä aktiivi…Sitä kuvittelee, että muut kuvittelee 

okl-tyypin tietynlaiseksi eli sellaiseksi, miksi itse okl-tyypin kuvittelee ja sitten yrittää 

olla semmoinen ”symppis/aktiivi/luotto/hyvä –tyyppi”. Vaikea selittää.” V26 
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Myös lasten kanssa toiminta tulisi opettajaopiskelijan hallita. Suvaitsevaisuus ja ymmärrys 

kaikkia ja kaikenlaisia lapsia kohtaan tuli myös esille. Eräs vastaaja kertoi kokevansa paineita 

pärjätä kaikenlaisissa tilanteissa lasten kanssa, koska tulevana opettajana tulisi tilanne kuin 

tilanne olla hallussa. Itse asiassa opettajaopiskelijan oletetaan itsestäänselvyytenä pitävän 

lapsista, kaikenlaisista lapsista ja jopa rakastavan kaikenlaisia lapsia.  

 

Tietynlainen säädyllisyys ja keskiverto ihmisen malli yhdistettiin monissa vastauksissa 

opettajaopiskelijaan. Yhdessä vastauksessa oli otsikoksi laitettu: Normaali. Ja toisessa 

vastauksessa korostettiin, että vastaaja oli tyypillinen ope-opiskelija eli melko tavallinen 

ihminen. Yhdessä vastauksessa oli pohdittu hyvinkin syvällisesti opettajuuden moraalista 

perustaa.  

 

”OKL:n oppilas ei voi minusta edustaa rappiota tai arvoja, jotka johtavat ihmisen 

tuhoutumiseen maapallolta Tässä suhteessa OKL:n status on luonteeltaan 

konservatiivinen, jos sitä vertaa vaikkapa taiteilijan työhön visionäärinä.” V16  

 

Opettaja monien taitojen osaajana toi myös paineita. Jo opiskelijana tulisi tietää 

mahdollisimman paljon kaikesta, osata soittaa ja laulaa sekä pystyä ratkaisemaan ongelman kuin 

ongelman. Monitaituruuden lisäksi opiskelijan olisi hyvä opiskella erityispedagogiikkaa, 

psykologiaa, käsitöitä ja erityisen hyvä olisi hallita tietotekniikkaakin. Muiden opiskelijoiden 

tunnollisuus aiheutti myös paineita ja samalla jotkut tyypilliset piirteet ärsyttivät joitain 

vastaajia.  

 

”…mitäköhän muut nyt minusta ajattelee, kun en olekaan niin ahkera ja innostunut 

kuin moni.” V21 

 

”Välillä käytävillä kuuluva kikatus ja small talk sekä luennoilla lentävät kirjelappuset 

ovat minulle todella ahdistavaa.” V24 

  

”Monet opettajaksi opiskelevat ovat kyllä äänekkäitä päällepäsmäreitä, se on pakko 

sanoa, vaikka muuten en stereotyyppeihin jakamisesta tykkääkään…” V5  
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Kahdeksassa vastauksessa oli mainittu opettajaopiskelijan tupakointi tai alkoholinkäyttö. 

Varsinkin tupakointi aiheutti monille vastaajille ristiriitaisia tunteita. Tupakointia vältettiin 

yliopistoalueella ja muutenkin se herätti tunteita, ettei opiskelija saisi tupakoida. Alkoholi 

aiheutti myös samanlaisia tunteita, mutta mukaan mahtui myös vastaajia, jotka eivät kokeneet 

opettajaopiskelijana olon vaikuttaneen heidän päihteiden käyttöönsä. Eräs vastaajista perusteli 

kantaansa sillä, että suurin osa kurssikavereistakin tekee niin, joten siitä on turha tuntea 

syyllisyyttä. Vastaajien joukossa oli myös heitä, joiden mielestä opettajuuden ei tarvitse 

aiheuttaa sen enempää paineita kuin minkään muunkaan ammatin.  

 

”Minulle tuottaa paineita, jos mieleni tekee satunnaisesti polttaa tupakkaa 

koulupäivän ohessa. En polta säännöllisesti, mutta satunnaisesti, ja satunnaisesti kun 

poltan, niin menen mielummin koulun jälkeen jonnekin muualle kuin yliopiston 

pihalle. Mistä tämäkin sitten johtuu...” V24 

 

” Välillä sitä kyllä miettii, että onkohan tämä nyt ihan imagolle parasta toimintaa 

(esim. alkoholin kanssa läträäminen)...” V 20 

 

Moni opiskelija oli huomannut omat ennakkoasenteensa opettajaopiskelijoita kohtaan vääriksi 

tai ainakin puutteellisiksi. Sisälle päästyään opiskelijat olivat huomanneet, että 

opettajankoulutuksessa opiskeleekin monenlaista väkeä. Eräs opiskelija totesi, että ”okl:ssa on 

melkein yhtä monenlaisia opiskelijoitakin kuin lukiossakin oli.” V15 Toisaalta, lukioonkin on jo 

valikoitunut tietty ryhmä tietynlaisia ihmisiä.  

 

5.3.2 Ympäristön reagointi luokanopettajaksi opiskeluun 

 

”Kuitenkin se, että olet tietynlainen kun opiskelet opettajaksi, on osoittautunut 

toisinaan rasittavaksi.” V13 

 

Vastaus kuvaa monen muun opettajaopiskelijan ajatuksia. Ympäristön reagointi opettajaksi 

opiskeleviin on vastaajien mielestä ollut selkeästi heitä luokittelevaa, mikä taas ymmärrettävästi 

rasitti monia. Toisten tiedekuntien opiskelijat herättivät vastaajissa alemmuudentunnetta ja 

todistelunhalua kasvatustieteiden akateemisuudesta. Eräs vastaaja kertoi, että hän oli saanut 

todistella muille, ettei opettajankoulutus ole pelkästään laulua, leikkiä ja laskentoa. Toisaalta 
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vastaajat olivat saaneet palautetta myös siitä, että opettajaksi opiskelevien oletetaan olevan 

todella hyviä koulussa. Tämä on luonut osalle vastaajista paineita.  

 

Joillain ihmisillä tuntuu joidenkin opiskelijoiden mielestä olevan vielä vallalla käsitys 

opettajasta kansankynttilänä ja virheettömänä mallikansalaisena. Toisaalta yhteiskunnan 

odotukset opettajuutta kohtaan nähdään myös yhdessä vastauksessa positiivisena asiana. 

 

” Vuokraisäntä valitsi minut kolmen asunnonhakijan joukosta, mainitsi vielä sanan 

kansankynttilä…” V34 

 

”Yhteiskunnassamme on mielestäni kuitenkin myös vielä paljon jäänteitä siitä, mitä 

opettajalta odotetaan. Ajattelen kuitenkin, että välttämättä se ei ole ollenkaan huono 

asia. Se, että opettajalta vaaditaan jotain tiettyä, osoittaa että vanhemmat välittävät 

siitä, millainen opettaja ja esimerkki heidän lapsillaan on. Se taas kertoo siitä, että 

yhteiskuntamme ei vielä ole aivan arvoton.” V9  

 

Toisaalta opettajaopiskelijaan suhtaudutaan monilla eri tavoilla. Opettajan kuuluisi tunnistaa 

linnut ja tietää yleisenä tietopankkina lähes kaikki faktat, mutta samalla opettajaopiskelijan 

statusta kunnioitetaan. Kun ympäristölle paljastuu opettajaksi opiskeleminen, niin se erään 

vastaajan kokemusten mukaan herättää monissa jonkinmoista kunnioitusta ja varovaisuutta. 

Yksi vastaajista kuvaa tilannetta, jossa hän kohtasi säikähtäneen lastentarhanopettajan 

viedessään omaa lastansa hoitoon ja mainitessaan ohessa opiskelevansa opettajaksi.   

  

”Minulle esimerkiksi huomautellaan, että mikäs lintu tuo oli? No, pitäisihän sinun 

tietää, kun sinusta tulee luokanopettaja.” V1 

 

Myös sukulaiset aiheuttavat paineita positiivisesti sekä negatiivisesti. 

 

”Tunnen kuuluvani alaan, jota todella arvostan ja olevani koulutuksessa, jota monet 

läheiseni arvostavat.” V28 

 

”Sukulaisten mielestä opettajatyypin kuluu järjestää kaiken maailman ohjelmia 

kaikkiin mahdollisiin juhliin ja yhteistapaamisiin.” V35 
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”Kyllähän sen huomaa, että nykyään on paljon ”hienompaa” kertoa, mitä opiskelee. 

”joo, musta tulee LUOKANOPETTAJA.” Onhan se jotenkin arvostetumpi 

ammattinimike kuin matkailuvirkailija, mikä olen aiemmalta ammatiltani. Sukulaiset 

ainakin ovat mielissään.” V20 

 

Myös opettajankoulutuslaitoksen sisällä tunnettiin painetta sopeutua tiettyyn muottiin. Tätä 

tunnettiin niin laitoksen puolesta kuin muiden opiskelijoidenkin taholta. Nämä maininnat olivat 

tosin yksittäisten opiskelijoiden näkökulmia, joten minkäänlaisesta massamielipiteestä ei ole 

kysymys. Opettajalla tulisi myös olla vahva kutsumus ammattiin, mikä aiheutti joillekin 

opiskelijoille selvästi lisäpaineita suoriutua opettajuuden haasteista.  

 

Toiset opiskelijat lisäsivät myös paineita. Eräs opiskelija totesi, että välillä on mietittävä mitä 

luennoilla sanoo tai kommentoi mitään. Seuraavassa kuitenkin toisen opiskelijan näkemys okl:n 

vaikutuksista. 

 

 ”Voin sanoa, että on okl:ssa asioita, jotka ajavat massan vietäviksi, jos nämä asiat 

vaikuttavat tiedostamattomalla tasolla. Tuli aina välillä ajateltua, että kun muutkin 

paahtavat opintojaan tuohon tahtiin siellä ja täällä, niin eikö minunkin pitäisi. Voisi 

sanoa, että vaikutti jollain tapaa takaraivoon hakaten, että pitäisi tehdä sitä ja tätä, 

pitäisi, pitäisi ja pitäisi.” V10  

   

Suhteellisen moni oli kuitenkin sitäkin mieltä, että opettajankoulutuksessa jos missä yksilö saa 

olla oma itsensä ja se on paikka, jossa kaikki hyväksyvät ihmisen sellaisena kuin hän on. 

Parhaaksi asiaksi koko opettajankoulutuslaitoksella nimettiin rento meininki, joka laitoksella 

vallitsee.  

 

Mielenkiintoiseksi nousi myös harjoittelun mainitseminen monessa vastauksessa. Jokaisessa 

näissä vastaajat olivat kommentoineet harjoittelun aiheuttamia paineita olla ”tosi hyvä ope”. 

Vaikka monet tiedostivat ilmiömäisesti harjoittelun tarkoituksen olevan harjoitella opettajana 

olemista, niin siitä huolimatta paineet suoriutua erinomaisesti opetustilanteissa olivat monelle 

tuttuja.  

 



  46  

 ”Harjoittelukoulussa opiskelijoiden oletetaan olevan kaiken osaavia ja omaksuvia 

robotteja. Siellä täytyy esittää olevansa AINA asiallinen ja kaiken ymmärtävä, vaikka 

toisinaan on pihalla kuin lumiukko!” V 31 

 

 ”Harjoittelusta otan paineita paljon. Siellä haluaisi näyttää osaavansa ja olevansa 

luonnonlahjakkuus lasten kanssa. Vaikka se on paikka jossa on lupa harjoitella, mutta 

itselle sitä lupaa on vaikea myöntää Haluaisi olla hyvä opettajien ja opiskelijoiden 

silmissä. Sortuu helposti ajatuksesta opettajuudesta synnynnäisyytenä 

ominaisuutena…” V1 

 

5.3.3 Luokanopettajaopiskelijan oma suhtautuminen paineisiin 

 

Tähän osioon tuli näkemyksiä hyvin eri skaalalla. Jos vastausnäkökulmia ajatellaan janana, on 

toisessa päässä vaihtoehto, ettei käytös muutu ja toisessa on, että käytös muuttuu. Vastaukset 

jakautuivat tasaisesti janan joka kohdalle, molempiin ääripäihin sekä keskelle.  

  

 ”En siis koe, että olisin joutunut muuttamaan olemustani ”statuksen” vuoksi.” V22  

 

 ”Nuo ulkoiset paineet ajavat esittämään kaikkea sitä mitä en ole…” V35 

 

Tuossa esimerkkinä kaksi erisuuntaista vastausnäkökulmaa siihen, miten paineet olla 

opettajaopiskelijana tietynlainen ovat vaikuttaneet käytökseen. Vastauksista selvästi näkee, että 

paineet vaikuttavat eri ihmisiin erilailla, toisiin ne vaikuttavat voimakkaasti ja toisiin ne eivät 

vaikuta ollenkaan.  

 

Kyselyn mukaan osa opettajaopiskelijoista epäili itse aiheuttavansa suurimmat paineet itselleen. 

Vaikka uskomusten ja asenteiden vaikutusta ei voi kiistää, ovat omat vaatimukset itseä kohtaan 

kuitenkin ne, jotka eniten kiristävät mieltä.  

 

 ”Mun täytyy sanoa, että oma pää nämä kaikki vaatimukset itselle kuitenkin loppujen 

lopuksi aiheuttaa…” V10 

  

Vastaajat reagoivat paineisiin eri tavoilla. Yksi tapa oli ajatella, että ihan sama mitä muut 

ajattelevat minä toimin näin ja olen sillä hyvä. Omaa käytöstä ei ollut aikomus muuttaa vaan 
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oltiin tyytyväisiä tämän hetken näkemyksiin. Vaikka ympäristö odottikin vastaajilta tietynlaista 

käytöksen muuttumista ja kehittymistä, oli se ennemmin naurettava ajatus kuin kannuste tai 

paine muuttaa itseä johonkin suuntaan.  

 

Välillä syntyi jopa vastareaktiota paineisiin olla tyypillinen opettajaopiskelija. Vastaajat 

halusivat ennemminkin todistaa, ettei mikään ollut muuttunut opettajaksi opiskelun aloittamisen 

myötä vaan he korostetusti toimivat yhtä ”paheellisesti” kuin aiemmin.  

 

 ”Koen ehkä eniten sen vaikuttavan siihen, että minua ärsyttää tietty kuva, jonka 

ihmiset saavat minusta, jos kerron opiskelevani luokanopettajaksi. … pyrin jopa 

käyttäytymään ennemmin täysin päinvastoin kuin odotetaan (esim. en ole 

ylisosiaalinen jos siltä ei tunnut, väitän vastaan ja murjotan tarvittaessa : )” V32 

 

Janan yksi osa oli selvästi mitoitettu niille henkilöille, joihin tämä opettajaopiskelijana olemisen 

paine vaikuttaa. He kertoivat välillä yllättävänsä itsensä miettimästä, miten minun OKL:n 

opiskelijana tulisi nyt tässä tilanteessa käyttäytyä.  

 

 ”Joskus sitä ”aikuismaisimmissa piireissä” tulee mietittyä, että kuinka käyttäytyy 

(puhetapa ja sanavalinnat tulee enemmänkin silloin harkinnan kautta).” V3 

 

 ” Joskus muuallakin elämässä saatan yllättää itseni ajattelemasta, että’ pitäisikö 

minun käyttäytyä nyt jotenkin eri tavalla (kuten iloisemmin, tarmokkaammin, 

puheliaammin) koska minusta on tulossa luokanopettaja.” V24 

 

 ”Tietyissä porukoissa koetan muistaa olevani okl:n opiskelija ja käyttäytyä sen 

mukaisesti.” V15 

 

Osalle opettajaopiskelijana olo on ollut ainoastaan ylpeyden aihe, mikä saattaa osittain 

vastaajienkin mukaan johtua opiskelujen alkuvaiheen innostuksesta. Mukana oli myös niitä 

vastaajia, joille opettajaksi opiskelua ei ollut helppo kertoa muille. He kokivat enemminkin 

OKL-opiskelijana olon muodostavan muille liian suuria ennakkokäsityksiä heistä ihmisenä.  

 

Opettajakin on ihminen ja kaikki saavat olla erilaisia –näkemys sai vastaajien keskuudessa 

paljon kannatusta. Vaikka opettajalta odotetaankin paljon, niin eräs vastaaja toivoi ilmapiirin 
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olevan kuitenkin sellainen, jossa opettaja voi erehtyä ja tehdä virheitä. Tämähän on 

perinpohjainen ajatus opettajasta myös ihmisenä, erehtyvänä ja inhimillisenä olentona. Myös 

erilaisuutta arvostettiin ja siitä puhuttiin hyväksyvään sävyyn. Erilaisuuden hyväksyntä 

ulotettiin jo opettajaksi opiskelun vaiheeseen, jolloin jokainen sai näyttää omanlaiseltaan 

huolimatta siitä, että kaikista oli tulossa opettajia.  

 

 

 

6. TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

 

Tutkimuksessa todettiin opettajaopiskelijoiden minäkäsityksen olevan pääasiassa positiivinen 

tai melko positiivinen. Opettajaopiskelijana olemisen paineista ei tullut yhtä yksiselitteistä 

havaintoa, sillä 1/3 vastaajista tunsi paineita ja 1/3 ei tuntenut paineita. Tarkasteltaessa näitä 

kahta tekijää yhdessä havaittiin itseensä tyytyväisten kokevan vähiten paineita ja vastaavasti 

itseensä tyytymättömien kokevan eniten paineita. Tulosta ei voida kuitenkaan pitää 

vakuuttavana, sillä myös itseensä tyytyväisistä huomattava osa tunsi paineita 

opettajaopiskelijana olosta. Positiivinen minäkäsitys ei siis suoranaisesti johda siihen, ettei 

opiskelija tuntisi paineita.  

 

Suuria yleistettävyyksiä tärkeämpää oli tässä tutkimuksessa ymmärtää opettajaopiskelijoiden 

maailmaa ja heidän kokemiaan ilmiöitä. Tarkastellessa opiskelijoiden minäkäsityksen 

ulottuvuuksia voidaan yleisen positiivisuuden rinnalla nähdä muutamia ominaisuuksia, jotka 

toistuivat vastauksissa. Opiskelijat kertoivat kokevansa itsensä toisinaan laiskoiksi ja 

aikaansaamattomiksi, eikä oma ulkonäkö aina miellyttänyt vastaajia. Opiskelijat näkivät itsensä 

kuitenkin kehittyvinä yksilöitä, jotka pyrkivät tasapainoon itsensä kanssa. Kriisien läpikäyminen 

ja yleisesti ihmisenä kasvaminen olivat auttaneet vastaajia löytämään itsensä ja hyväksymään 

itsensä sellaisena kuin he ovat.  

 

Ympäröivä yhteiskunta sekä OKL:n sisäiset odotukset aiheuttivat opiskelijoille paineita. OKL-

opiskelijat kokivat paineita olla reipas, aktiivinen ja rehti; esimerkillinen kansalainen. Myös 

kaikenlaisten lasten kanssa toiminta tulisi opettajaopiskelijan hallita. Tupakointi ja muiden 

päihteiden käyttö julkisesti, etenkin kampusalueella, toi joillekin vastaajista paineita. Paineita 

koettiin lisäksi siitä, että haluttiin vakuuttaa muiden tiedekuntien opiskelijoita OKL:n 

tieteellisyydestä. Myös muuten todistelu, etteivät kaikki OKL-opiskelijat ole samanlaisia 
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synnytti paineita olla ns. ”epätyypillinen OKL-opiskelija”. Harjoittelussa koettiin keskivertoa 

enemmän paineita onnistua. Vaikka joillekin OKL:n ilmapiiri aiheutti paineita, niin silti moni 

oli sitä mieltä, että OKL:ssa yksilö saa olla sellainen kuin on. 

 

Paineisiin suhtauduttiin hyvin eri tavoilla; toisilla ne johtivat käyttäytymisen muuttamiseen, kun 

taas toisten käyttäytymiseen paineet eivät vaikuttaneet mitenkään. Monet vastaajista otaksuivat 

itse aiheuttavan itselleen kaikkein suurimmat paineet.  

 

6.1 Tutkimuksen arviointia 

 

Tutkimusongelmia lähdettiin ratkomaan suoraviivaisesti ottamalla yhteyttä 

opettajaopiskelijoihin. Yleensä minäkäsityksen ja ihmisen minuuteen liittyvien näkemysten 

tutkiminen on vaikeaa ja tulosten todenmukaisuus riippuu hyvin monesta tekijästä. 

Fenomenologisen näkemyksen mukaisesti minäkäsitys on ihmisen oma tulkinta ja havainto 

itsestä, näin ajateltuna tutkimustulokset kertoisivat aina totuuden yksilön senhetkisistä 

näkemyksistä. Olisi kuitenkin naiivia uskoa, että yksilö kertoisi aina puhtaan totuuden itsestä. 

Tutkittava paljastaa monesti sen mitä hän olettaa häneltä haluttavan tietää tai toisaalta vain sen 

mitä hän haluaa itsestään tuoda näkyväksi. (Burns 1982, 27–29.) Sähköpostitse tehty 

kyselytutkimus osoittautui hyväksi metodiksi, sillä nimettömyys, vastaamisen helppous ja vapaa 

vastausmuoto tuottivat rikasta aineistoa. Nimettömänä vastaaminen rohkaisi opiskelijoita 

puhumaan ehkä muissa tilanteissa vaietuista ajatuksistaan. Voidaan siis ajatella, että tietoinen 

miellyttäminen ja vastaaminen odotetusti ei tässä tapauksessa olisi vastaajalle ainakaan 

henkilökohtaisesti kannattavaa. Tässä mielessä tutkimus saavutti tavoitteensa nähdä pintaa 

syvemmälle. 

 

Fenomenologinen tarkastelunäkökulma, jossa yksilö nähdään oman minänsä parhaana 

asiantuntijana (Aho 1998, 7-9) palveli myös tarkoitustaan. Fenomenologisen tutkimustradition 

mukaisesti, tämä tutkimus selvitti yksilöiden henkilökohtaisia kokemuksia omasta elämästään 

(vrt. Laine 2001, 26–28.). Fenomenologia näkyi myös avoimessa aineiston keruussa, jossa 

jokainen oli vapaa kuvaamaan omaa henkilökohtaista todellisuuttaan sellaisena kuin sen itse 

kokee. Kyky ymmärtää toisia ihmisiä, vaikka heidän näkemyksensä kuulostaisivat täysin 

samansuuntaisilta omien näkökulmien kanssa, on vaikea tai miltei mahdoton tehtävä. Toisen 

ihmisen maailmaa ei voi kukaan muu täysin ymmärtää kuin ihminen itse. Pyrin kuitenkin 

säilyttämään vastaajien henkilökohtaisia kommentteja paljon, jotta yksilöiden käsitykset 
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säilyisivät mahdollisimman aitoina. Myös laadullisen aineiston luotettavuutta voidaan kohottaa 

suorilla otteilla vastauksista (Hirsjärvi ym. 2000, 215).  

 

Tutkimustulokset opettajaopiskelijoiden minäkäsityksestä ovat samansuuntaisia aiemman 

tutkimustiedon kanssa (Korpinen 1987; Aho 1998). Nämä edellä mainitut tutkimukset ovat tosin 

toteutettu kvantitatiivisesti ja tutkittavana on ollut suuri määrä yksilöitä, kun taas minun 

tutkimukseni edustaa laadullista tutkimustapaa. Tästä huolimatta muissakin tutkimuksissa OKL-

opiskelijoiden minäkäsitys on todettu verrattain positiiviseksi ja myös tämä tutkimustulos 

puoltaa kyseistä havaintoa. Toisaalta myös osittain itseensä tyytyväisten ryhmää voidaan pitää 

kehityskelpoisena, sillä minäkäsitysteorioiden valossa on todettu tärkeäksi, että yksilö tietää 

heikkoutensa ja on näin valmis kehittymään kohti ideaalimpaa itseä. Täysin itseensä 

tyytyväisten ei omasta mielestään tarvitse enää kehittyä. (Aho 1998, 9.) Jälkimmäisestä ilmiöstä 

tuskin kuitenkaan näissä itseensä tyytyväisissä on kyse. Minäkäsityksen merkitys, kehittyminen 

ja tasapainoon pyrkiminen korostuivat niin tämän kyselyn vastauksissa kuin yleisesti 

minäkäsitysteorioissakin. Tämä toimii hyvänä merkkinä niin opettajankoulutuksen valitsijoille 

kuin tuleville oppilaillekin; tulevaisuudessa kouluissamme työskentelee itseensä realistisen 

positiivisesti suhtautuva opettajakunta.  

 

Tutkimuksen toinen osa-alue, opettajaopiskelijoiden kokemat paineet on vähemmän tutkittu 

aihepiiri, joten sen puitteissa tutkimuksellani on mahdollisuus löytää uutta tietoa. Teema oli 

selvästi minäkäsitystä innostavampi, sillä se aktivoi opettajaopiskelijoita vuolaampiin 

kertomuksiin, mikä oli tutkimuksen kannalta erinomaista. Ylijoen (1998, 160–161) näkemykset 

eri tieteenalojen malliopiskelijoista toteutuvat tässäkin tutkimuksessa. Tietyt ominaisuudet 

nähtiin parempina kuin toiset ja nämä, joko itsen tai ympäristön asettamat odotukset toivat 

opiskelijoille monenlaisia paineita. Myös paineita käyttäytyä täysin päinvastaisesti kuin 

hyveelliseltä opettajaopiskelijalta odotetaan, ilmeni vastauksissa. Lähes kaikki tässäkin 

tutkimuksessa esiin tulleet teemat mainitaan myös Räihän (2003, 92–107) tutkimuksessa. Räihä 

(2003) painottaa artikkelissaan opettajankoulutuksen sisäisiä odotuksia, kun taas minun 

tutkimukseni näkökulma katsoo opettajaopiskelijoiden paineta kokonaisuutena, myös 

yhteiskunnallisena ilmiönä.  
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen arviointi perustuu tutkimusprosessin luotettavuuteen. 

Myös sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline, toimii jo 

itsessään luotettavuuden mittarina. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Vaikka validiteetti ja 

reliabiliteetti kytkeytyvät termeinä pääasiassa kvantitatiiviseen tutkimukseen, ei se poista 

kuitenkaan sitä tosiasiaa, että myös laadullista tutkimusta tulisi jollakin tavoin arvioida 

(Hirsjärvi ym. 2000, 214).  

 

Tutkimuksen validiteetin avulla pystytään kuvaamaan sitä, missä määrin on onnistuttu 

mittaamaan juuri sitä, mitä pitikin mitata. Kyselytutkimuksessa validiteettiin vaikuttaa 

ensisijaisesti se, miten onnistuneita kysymykset ovat eli voidaanko niiden avulla saada ratkaisu 

tutkimusongelmiin. (Heikkilä 1999, 178.) Aineiston validiteettia voidaan tarkastella myös siltä 

kannalta, että onko aineisto aitoa, ilmaisivatko tutkittavat henkilöt itseään samasta asiasta mistä 

tutkija oletti. Johtopäätökset ovat puolestaan valideja silloin kun tutkija ei ole ylitulkinnut 

aineistoa ja johtopäätökset vastaavat sitä mitä tutkittavat tarkoittivatkin. Kysymysten 

laadinnassa käytin apuna koevastaajia, jotka kertoivat miten he ymmärsivät kysymyksen. Näin 

pystyin jo ennen varsinaista kyselyä testaamaan kysymysteni validiutta ja muokkaamaan 

kysymyksistä yksiselitteisiä.  

 

Eräs tutkimuksen luotettavuuden riskitekijä on tutkijan intersubjektiivisuus, se että merkitysten 

tulkintaan vaikuttavat tutkijan omat näkemykset asiasta. Näiden lisäksi tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys tulisi olla samoilla linjoilla tutkimuksesta löydettyjen merkitysten kanssa. (Ahonen 

1995, 129–130.) Eskola ja Suoranta (1998, 212) esittävät luotettavuuden arvioinnin tueksi myös 

uskottavuuden käsitteen. Tämä tarkoittaa pitkälti samaa kuin tutkijan tulkinnan 

intersubjektiivisuuden vaikutus, mutta uskottavuus korostaa myös tutkimuksen yhtenäistä 

käsitteellistämistä. Arvioidaan vastaako tutkijan käsitteellistämiset sekä tulkinnat todellisia 

käsityksiä. Aineistosta olen pyrkinyt tulkitsemaan vain loogisia havaintoja. Toisaalta aina aihe, 

josta itselläkin on jo kokemuksia tuottaa valmiita mielikuvia, jotka ohjaavat havaintoja. 

Luotettavuuden lisäämiseksi olen kuitenkin panostanut omien tunteideni ja ajatusteni 

tiedostamiseen. Uskon onnistuneeni tässä tavoitteessani kohtalaisesti, sillä olen useamman kuin 

kerran yllättänyt itseni tekemästä liian hätäisiä tulkintoja ja niistä vieläkin hätäisempiä 

johtopäätöksiä. Näissä tilanteissa olen onnekseni tiedostanut virheelliset arviointini ja pyrkinyt 

näkemään aineistoni yhä objektiivisemmin ja tulkitsemaan vain sitä, mitä todella on sanottu.  
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Tutkimukseni heikkous piilee aineiston suppeudessa. Vaikka vastauksia tuli 35 oli osa niistä 

lyhyitä ja pinnallisia (kts. liite2). Aineistoon mahtui toki useamman liuskankin mittaisia 

syvällisiä kertomuksia. Jos tutkimusmetodina olisi ollut haastattelu, olisi tutkittavien sanomisia 

voinut syventää ja tarkentaa. Haastattelutilanteessa vastaajat olisivat saattaneet olla 

varautuneempia kertomaan ehkä vaikeistakin asioista. Nimettömänä ja kasvottomana 

kertominen tietokoneen välityksellä madalsi varmasti kynnystä puhua ristiriitaisistakin 

tuntemuksista. Sähköpostitutkimusta olisi voitu laajentaa ja sitä kautta syventää niiden lyhyiksi 

jääneiden vastaajien käsityksiä. Jos nyt aloittaisin tutkimuksen alusta valitsisin saman tai 

ainakin samankaltaisen tutkimusmenetelmän kuin tässä tutkimuksessa, mutta pyrkisin 

mahdollisten lisäkysymysten avulla tarkentamaan vastaajien mielipiteitä.  

 

6.3 Tutkimuksen merkitys  

 

Minäkäsityksen voisi väittää olevan ihmisen merkittävin ominaisuus. Terveyttä voidaan pitää 

vielä tärkeämpänä, mutta monesti sairaudenkin iskiessä oma asenne, niin itseen kuin 

elämäänkin, on yllättävän ratkaiseva. Opettajankoulutus on onnistunut valitsemaan 

minäkäsitykseltään positiivisia ja itseään kehittäviä opiskelijoita. Tämä piirre tulee olemaan 

kullanarvoinen tulevassa työssä, jossa vakaa minäkäsitys auttaa arkipäivän ongelmatilanteiden 

ratkaisuissa. Positiivisesti ja samalla realistisesti itseensä asennoituva ihminen on mutkatonta 

seuraa, sillä hänen käyttäytymisensä on useimmiten ymmärrettävää ja loogista. Tästäkin syystä 

positiivista minäkäsitystä voidaan pitää hyvin tärkeänä ominaisuutena myös opettajalle.  

 

Käsitykset opettajuuteen liitettävistä ominaisuuksista eivät ole yhdentekeviä. 

Opettajaopiskelijoiden näkemykset tyypillisestä opettajaopiskelijasta ovat hyvin 

samansuuntaisia; reipas, reilu ja rehti. Nämä käsitykset vaikuttavat voimakkaasti jo 

opettajankoulutukseen hakeutuvien valintaan; pidänkö itseäni soveltuvana opettajaksi? Tässä 

vaiheessa karsiutuvat pois jo kaikki ne, jotka eivät sovi muottiin. Tämän seurauksena saamme 

yhä enemmän samanlaisia ja samoista sosiaalisista taustoista tulevia opettajia. Erot ns. 

”erilaisten” opettajien välillä ovat kuitenkin pienet katsottaessa koko kansaa. Sosiaaliset, 

moraaliset saati päihdeongelmat eivät kuulu opettajankoulutuslaitokseen. Koululuokassa on 

kuitenkin oppilaita hyvin eri maailmoista, joten jossain vaiheessa ymmärrystä tai tietoa 

ongelmista tarvitaan. Tyypillisen opettajaopiskelijan paineet tuottavat alalle tietynlaisia ihmisiä 

ja erilaiset alalle eksyneet koulitaan pian soveliaaseen muottiin.  Erään opiskelijan ajatuksia 
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lainaten voisi kuitenkin todeta, että OKL-opiskelijan tulee jossain määrin edustaa ihannetta ja 

esimerkkiä, jotta yhteiskunnan arvoperusta ja toiminta säilyisi sellaisena kuin se tänäkin päivänä 

on. Näin ajateltuna on ymmärrettävää, että OKL:ssa korostetaan esimerkillisyyttä ja kunniallista 

arvomaailmaa.  

 

Tutkimuksella on merkitystä myös tutkimukseen osallistujille. Kysymykset ovat jopa saattaneet 

ohjata opettajaopiskelijoiden ajatuksia uusiin suuntiin, jonne ei ilman tätä kyselyä olisi 

välttämättä menty. Kysymykset ovat saattaneet aktivoida ajattelemaan myös niitä 

opettajaopiskelijoita, jotka eivät kyselyyn vastanneet.  

 

Aiheina niin opettajaopiskelijan minäkäsitys kuin opettajuuden synnyttämät paineet ovat 

ajankohtaisia ja tärkeitä. Yksiselitteisiä vastauksia on haasteellista löytää ja usein 

tutkimustuloksiin jää tulkinnanvaraa niin tutkijalle kuin lukijallekin. Voidaan kuitenkin sanoa, 

että aiheen esiin nostaminen on jo itsessäänkin tärkeää. Myös muistutus myyttien 

olemassaolosta ja niiden vaikutuksista opettajuuteen on olennaista. Yhtenä jatkotutkimuksena 

näkisin tämän aiheen syvällisempää tutkimista. Olisi mielenkiintoista pureutua näihin piiloisesti 

vaikuttaviin ideaaleihin vielä tarkemmin. Ongelmana on nyt, kuten tutkimusta aloitettaessakin 

se, miten näitä piiloisia merkityksiä saisi esiin. Jos yksilö ei itse tiedosta paineita, niin miten 

tutkija voisi saada selville jotain sellaista mitä itse tutkittavakaan ei tiedä itsestään. 

Tutkimuksessa käytetty menetelmä sopi hyvin tarkoitukseensa ja pidänkin toisena merkittävänä 

tutkimuskysymyksenä sitä, miten piiloisia ihanteita ja niiden vaikutuksia voidaan tutkia.  

 

Vaikka vastaajista joka kolmas ilmoitti, ettei koe OKL-opiskelijana olon aiheuttavan 

minkäänlaisia paineita, niin yli puolet kuitenkin koki jonkinlaisia paineita. Tutkimuksen antina 

voidaankin pitää tämän enemmistön ymmärtämistä; millaisia paineita tuleva opettaja kokee ja 

miten nämä paineet vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä. Opettajaksi opiskelevat ja heidän 

todelliset ajatuksensa ja motiivinsa ovat tulevan koululaitoksen kivijalka. Mitä rohkeammin 

piilevistäkin arvoista ja käsityksistä voidaan puhua, sitä pidemmällä ollaan kohti avointa ja 

rehellistä opettajuutta. Myytit ovat osa arvomaailmamme ja siten vaikuttavat myös 

toimintaamme ihmisinä. Toivon tämän tutkimuksen rohkaisevan niin opiskelijoita kuin 

opettajankouluttajiakin tunnistamaan ja puhumaan opettajuuden, ja sitä edeltävän OKL-

opiskelijana olon, synnyttämistä paineista.  
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LIITE 1: Sähköpostitse lähetetty kysely 

 

Ensimmäinen otsikko, lähetetty 11.3.2005: Oletko hyvä tyyppi vai esitätkö vain? 

Toinen otsikko, lähetetty 18.3.2005: Oletko nälkäinen? – voita itsellesi 5 lounasta! 
 

  

Hei. 

 

Teen graduani aiheesta luokanopettajaksi opiskelevien minäkäsitys.  

Tavoitteenani on tutkia miten opettajaopiskelijat yleisesti kokevat itsensä  

sekä millaisia paineita he tuntevat OKL:ssa.  

 

Pyytäisin sinulta lyhyttä (miksei pitkääkin) kirjoitelmaa, johon sisältyisi  

(perusteltuja) vastauksia alla oleviin kysymysiin: 

1. Oletko tyytyväinen itseesi sellaisena kuin olet? 

2. Aiheuttaako OKL-opiskelijan "status" sinulle paineita olla tietynlainen.  

Millaisia? 

 

Liitä vastaukseesi oletko mies/nainen, ikäsi sekä vuosikurssisi. Vastata voit  

sähköpostitse tähän viestiin. (sanna.taina@kotikone.fi) 

 

Kaikkien 27.3. mennessä vastanneiden kesken arvotaan 2 x 5 lounaslippua ruokala  

Ilokiveen.  

 

Etukäteen kiittäen, Sanna. 
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LIITE 2: Kaksi poimintaa vastauksista 

 

Moi! 

 

Mun piti aiemminkin vastata mutta unohtui...:-)! 

 

1.Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, joita olen joutunut pohtimaan toden teolla muutenkin. 

Ovat muuten mielestäni ensiarvoisen tärkeitä kysymyksiä oman jaksamisen kannalta sekä työssä 

että opiskelussa! Tällä hetkellä olen tyytyväinen itseeni, hyväksyn itseni sellaisena kuin olen. Mutta 

tähän ajatteluun ei ole ollut helppo ja lyhyt tie päästä. Ennen yliopistoon tuloani itsetuntemukseni 

oli heikko; en tiennyt kuka olen, mitä haluan, minne olen menossa, mikä on mun juttu tässä 

maailmassa. Aiemmin olin kouluttautunut liikunnanohjaajaksi. En vain oikein heti löytänyt 

paikkaani, toteutetaanhan sitä työtä mitä haluaisin tehdä lasten vapaa-ajan liikunnan/ valmennuksen 

parissa kotipaikkakunnallani vielä nykyäänkin aika lailla vapaaehtoistyön kautta. Se ehkä pelästytti 

minut ja ajoi siihen harhaan, että pitää tietää heti mitä tekee ja minne haluaa ja että pitäisi heti 

löytää se työpaikka. En ollut valmis esim.ykstyisyrittämisen kautta "myymään" omaa osaamistani. 

Tämä minua kai alitajuisesti harmitti ja pelotti, joten lähdin hätäpäissäni kouluttautumaan alalle, 

jossa olisi varmempi työn saanti. Mutta kuuntelematta lainkaan sitä, mitä oikeasti haluan tehdä. 

Mutta enhän minä itseäni tiedostanut. Jatkoin siis siinä uraputkessa missä olin siihenkin 

asti painellut sen kummempia ajattelematta tai kyseenalaistamatta.  

 

Yliopisto ja siellä kasvatustieteen perusopintojen suorittaminen oivallusryhmätyömenetelmän 

kautta alkoi saada minussa aikaan oman ajattelun viriämistä. Sitä edesauttoi se tyyli, jolla 

opiskelimme. Meille ei annettu valmiita tehtäviä, ei ollut tenttejä, ei aikarajoja. Keskustelimme ja 

pohdiskelimme ringissä istuen sekä yhteisellä sähköpostilistallamme. Ryhmässä toimimisen kautta 

alkoi havaita itseään ja omaa rooliaan siinä. Kuka minä olen sen ryhmän jäsenenä, miten toimin, 

miten reagoin toisiin, miten ajattelen ja tunnen. Se oli tärkeää itsensä tiedostamisen kannalta. 

Tämän kautta alkoi tiedostaa itseään myös muussakin elämässä ja muissa ryhmissä. Sekä itse että 

muu ryhmä toimi paikkana ja tutkimusmateriaalina, josta oli mahdollista oivaltaa ja oppia. 

 

Tärkeää oli myös oman ammatinvalinnan pohtiminen ja se tapahtui aivan luonnostaan mielestäni 

sen takia, että motivaatiota ei voinut repiä enää suorituksistä, tenteistä tai tiukasti raamitetusta 

aikataulusta. Oli pakko alkaa miettiä, onks mun hyvä olla täällä opiskelemassa, olenko oikeasti 

kiinnostunut opettajan työstä, miks mä täällä kulutan aikaani. Havaitsin, että en ollut kympillä 
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kiinnostunut pianon pimputtamisesta tai siitä muusta sälästä mitä OKL:ssä opiskellaan. Olin 

kuitenkin kiinnostunut siitä opiskelutavasta, jolla opiskelimme, aloinhan ottaa ensimmäistä kertaa 

huomioon itseäni, aloin tajuta miten ajattelen, tunnen ja miten regoin asioihin. Oivaltaminen oli 

hienoa. Kaksi vuotta opiskelimme tällä ryhmällä ja se oli elämäni varmasti tärkeimpiä juttuja. Tämä 

oli käänne elämässäni. Opiskelutyyli auttoi minua löytämään todellisen itseni! Siitä olen iloinen. 

Sitten kun täytyi jatkaa opiskeluja "vanhaan malliin" suoritusten perässä juosten, en jaksanut sitä. 

Tekemättömät työt ja rästit painoivat. Se pianon pimputtaminen ei edelleenkään kiinnostanut, yllin 

projekti lepää laakereillaan ynnä muut monet tehtävät. Muussakin elämässäni vuoden aikana 

kokemani lukuisat ongelmat eivät jouduttaneet sitäkään vähää opiskelujani ja sehän harmitti lisää. 

Koin näiden seurauksena burnautin ja uupumisen.En jaksanut enää sitä kiirettä ja touhottamista 

mikä elämässäni vallitsi enkä myöskään jaksanut tenttiä enkä suorittaa. Se ei tuntunut enää 

inhimilliseltä kun muutenkin oli ongelmia. Mutta tunnollisena tyttönä yritti niin kauan kun oli 

pakko pysähtyä. Ei ihminen ole mikään kone, sen tajusin! Ihminen saa myös olla heikko ja se olisi 

hyvä välillä myöntää! Tällä kaikella oli tarjoitus. Olin väärässä paikassa väärään aikaan; 

opiskelemassa alalle, joka ei mua oikeasti kiinnostanut. 

 

Tällä hetkellä tuntuu hyvältä. Keskeytin opintoni, muutin kotipaikkakunnalleni ja rauhoituin. Ihanaa 

pitkästä aikaa nauttia auringonpaisteesta ja mikä tärkeintä, huomata, että se paistaa, kuulla 

lintujen laulavan ja vain nauttia joutenolosta. Pohtia itseään, eikä pakottaa itseään siihen mihin ei 

oikeasti halua. Minulla on tunne, että elämäni on asettunut oikeisiin uomiin. On tunne, että elän 

tästä lähin todella helposti vain omista lähtökohdistani ja oman ajatteluni kautta, mitä todella olen ja 

haluan. Ja näin voin sitten vuosien päästä raapustaa hyvillä mielin nimmarini elämäni oheen, tietäen 

että olen elänyt elämästäni oman näköiseni. Yliopisto-opiskelu tuotti tuloksen oivallusryhmätyön 

kautta; tajusin paikkani elämässäni.Liikunta-ala on mun juttuni ja nyt kun on löytänyt itsensä 

pystyy seisomaan oman osaamisensa ja sanojensa takana. Tätä mielestäni edesautaa se, että 

minäkuva perustuu todelliselle itsetuntemukselle ja omille lähtökohdille. Ei minua harmita, 

että minä en nyt hankikaan sitä akateenmista koulutusta vaikka siitä noin puolet teinkin. Ei se paperi 

mitään merkitse; olen tyytyväinen siihen mitä opin niiden vuosien aikana, jotka siellä vietin. 

Kilpaurhelijana olen sen oppinut, että jos elämänsä rakentaa suoritusten, maineen ja menestysten 

varaan, uupuminen kaikkeen tapahtuu helposti, juuri vedoten siihen, että ihminen ei ole todellakaan 

se robotin kaltainen ikiliikkuja!  
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Kansankynttilänä päteminen joka suuntaan voi aiheuttaa helposti sen vaaran. Mutta kaikkihan onkin 

asenteesta kiinni. Opettajanakin voi toimia nauttien työstä, luottaen itseensä ja osaamiseensa ja 

tehden vain oman jaksamisensa puitteissa. Mutta silloin kaikkien miellyttämisen saa 

unohtaa. Tekee vain parhaansa ja se riittää. Yhtään enempään ei tarvitse pyrkiä, koska 

yliyrittäminen uuvuttaa. Omana itsenä oleminen ja itsensä arvostaminen on tärkeää. Onnistuminen 

lähtee itseluottamuksesta ja kaikki ihmisen toiminta lähtee perimmältään ajatuksesta. Ihminen luo 

oman todellisuutensa ajatustensa kautta. Opettajankin toteuttama työ on niin tärkeää ja arvokasta 

kuin hän sen itse kokee ja se onkin mielestäni tärkeintä työn onnistumisen kannalta. Jos pelkää 

epäonnistuvansa tai ajattelee sitä mitä toiset ajattelevat, ei työn tulos ole hyvä. Ihminen toteuttaa 

pelkonsa, voin kokemuksesta sanoa. Ajatusten kautta muotoutuu ihmisen tunteet, asenteet ja 

uskomukset, jotka ihmisen toimintaa ohjaavat. Pitää pystyä seisomaan omilla jaloillaan, arvostaa 

itseään ja työtään ja kantaa se suuri vastuu. Mutta täydestä ilosta ja sydämestä se olisi mielestäni 

ihanteelista pystyä tekemään ja oman parsoonansa kautta. Olla juuri sellainen kuin on. Roolivaatteet 

on mielestäni hyvä jättää aamulla sinne kaappiin! 

 

2.Tällä hetkellä ei OKL-opiskelijan "status" aiheuta minulle paineita, keskeytinhän opintoni mutta 

näiden kokemusten jälkeen ei niin paljon vaikuttaisi, jos opiskelujani jatkaisin. Mutta voin sanoa, 

että on OKL:ssa asioita, jotka ajavat massan vietäväksi, jos nämä asiat vaikuttavat 

tiedostamattomalla tasolla. Tuli aina välillä ajateltua, että kun muutkin paahtavat opintojaan tuohon 

tahtiin siellä ja täällä, niin eikö minunkin pitäisi. Voisi sanoa, että vaikutti jollain tapaa takaraivoon 

hakaten, että pitäisi tehdä sitä ja tätä, pitäisi, pitäisi ja pitäisi. On paljon ihanteita, asenteita ja 

uskomuksia, jotka ohjaavat. Pitäisi olla hyvä ompelija, loistava pianonsoittaja, selviytyä sieltä 

metsästä rastit löytäen ja löytää niille oikeat paikat oppilaita varten. Olisi hyvä opiskella 

erityipedakogiikkaa, lukea psykologiaa ja käsitöitä. Musiikki aineenakin olisi hyvä hallita, että osaa 

soittaa muutakin kuin sen Ukko Nooan ja erityisen hyvä olisi hallita tuota tietotekniikkaakin ym, 

ym. 

Mutta täytyy sanoa, että oma pää nämä kaikki vaatimukset itselle kuitenkin loppujen lopuksi 

aiheuttaa mutta ei voi kuitenkaan kiistää ihanteiden, uskomusten ja syvälle juurtuneiden asenteiden 

ja kulttuurin vaikutuksia ihmisten toiminnassa. Ne hallitsee juuri niin kauan ennen kuin niiden 

vaikutuksen tiedostaa ja ymmärtää ja ei anna niiden enää hallita. Tämän vuoksi minusta OKL:ssa 

olisi arvokasta keskittyä myös tähän asiaan ja sen opiskeluun ja se ei onnistu mielestäni 

suoritusputkessa paahtaen. Tärkeää on löytää oma persoona ja ymmärtää sitä, jotta sitä voi työssä 

käyttää työvälineenään. Asioiden ymmärtäminen monesti tapahtuukin juuri silloin kun vain on, 

rauhoittuu kuuntelemaan itseään, ei hirveässä tehtävien ja tenttien suorittamisrumbassa. Itse 
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korostan vielä omalla kohdallani onnistunutta oivallusryhmätyömenetelmää, joka perustui juuri 

menetelmän "rauhallisuuteen". Ei me ulkoisesti paljoa tehty mutta oivaltamista, asioiden 

tiedostamista ja ymmärtämistä syvällisemmällä tasolla tapahtui sitäkin enemmän. Se onkin minusta 

paljon tärkeämpää ja olisi minustatärkeää olla koko ammatillisuuden perustana. 

 

 

1. Oletko tyytyväinen itseesi sellaisena kuin olet? 

Kyllä noin suurin piirtein. Tai koen olevani. Ulkoisiin seikkoihin ei varmaan kukaan nainen voi olla 

täysin tyytyväinen ikinä, joten niistä itsekin otan turhaa pulttia ja huonoa oloa. 

 

2. Aiheuttaako OKL-opiskelijan "status" sinulle paineita olla tietynlainen? 

Millaisia? 

Pitäisi olla idearikas ja kaikentietävä aktiivi. ? En koe ehkä niinkään paineita okl:n sisällä, mutta 

ulkopuolelta kyllä. Sitä kuvittelee, että muut kuvittelee okl-tyypin tietynlaiseksi, eli sellaisesksi, 

miksi itse okl-tyypin kuvittelee ja sitten yrittää olla semmoinen "symppis/aktiivi/luotto/hyvä-

tyyppi". Vaikea selittää. Paineita koin harjoittelussa, kun piti pitää ekat tunnit ja suunnitella 

yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Sitä ei tavallaan luota omiin ideoihinsa tarpeeksi, että toisi 

ne kaikki julki. En tiedä koenko sen sitten varsinaisesti paineina, kun kuvittelen muiden olevan 

parempia kuin minä tai että muilla on parempia ideoita kuin mulla. 
 


