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Tässä tutkimuksessa selvitettiin alkuopettajien stressin kokemusta työssään sekä  
kartoittavan kyselyn kautta että tarkastelemalla laadullisen haastatteluaineiston kautta 
kolmen alkuopettajan yksilöllisiä kokemuksia työstressistä. Näkökulmana 
korostuivat peruskoulun alkuopetuksen stressi- ja voimavaratekijät. Kartoittavan 
osuuden aineistona oli Alkuportaat seurantatutkimuksen opettajien kyselyvastaukset 
1. ja 2. luokalta. Haastateltavat olivat yhden koulun 2. luokan opettajia. 
Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysia soveltaen.  
 
Kyselyn tulosten mukaan ensimmäisen ja toisen luokan opettajien kokemukset työn 
kuormittavuudesta eivät juurikaan eronneet toisistaan. Haastatellut opettajat kokivat 
ensimmäisen luokan opettamisen kuormittavammaksi kuin myöhempien luokkien 
opettamisen, koska sen erityisinä haasteina ovat rutiinien luominen, koulukulttuuriin 
sopeuttaminen ja ryhmäyttäminen sekä sosiaalisten taitojen opettaminen. Haastatellut 
eivät kuitenkaan kokeneet erityisen voimakasta stressiä, eivätkä kaivanneet 
muutoksia työhönsä. Kuormittaviksi koetut tekijät olivat samanlaisia kuin aiemmissa 
tutkimuksissakin kuten oppilaiden haastava käytös ja suuret opetusryhmät. 
Kuormittavuutta aiheuttavissa tekijöissä oli kuitenkin yksilöllistä vaihtelua ja eräs 
tekijä oli sisäilmaongelmat ja siitä johtuvat koulujen vaihdot.  
 
Haastatteluaineistossa opettajien kokemat voimavaratekijät voitiin jaotella neljään 
tekijään. Ensinnäkin, alkuopetuksen oppilaiden tietyt ikäsidonnaiset ominaisuudet 
kuten aitous ja innokkuus koettiin palkitsevana. Toiseksi, kaikki opettajat kokivat 
omien vahvuuksiensa kuten luonteenpiirteidensä sopivan hyvin yhteen alkuopettajan 
työn haasteiden kanssa ja siksi tuottavan työssä viihtymistä. Kolmantena stressiltä 
suojaavana voimavaratekijänä alkuopettajien kokemuksissa oli sosiaalinen tuki 
erityisesti oman työyhteisön tiimin kautta. Neljäntenä stressiltä suojaavana tekijänä 
oli työkokemuksen karttumisen kautta syntynyt työn hallinnan kokemus. 
Haastateltavat kokivat, että työuran myötä he osasivat kohdentaa työtään niin, että 
sen vaatimukset eivät muodostuneet kuormittaviksi.  
 
Vaikka tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia alkuopettajia, ovat 
tulokset kuitenkin rohkaisevia, sillä opettajan työtä pidetään yleisesti uuvuttavana ja 
stressaavana. Vahva työyhteisön sosiaalinen tuki ja omiin vahvuuksien kanssa 
yhteensoveltuva työ auttaa kokemaan työn palkitsevana ja ehkäisee kuormituksen 
kokemusta.  
 
Avainsanat: stressi, stressitekijä, työuupumus, työhyvinvointi, voimavaratekijä, 
alkuopetus 
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1 JOHDANTO 
 
Alkuopetuksessa rakentuu pohja oppilaiden valmiuksille myöhempää työskentelyä ja 

oppimista varten. Vastuu avoimen, rohkaisevan, ja kiireettömän ilmapiirin ja 

oppimisympäristön ylläpitämisestä kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. 

(Opetussuunnitelman perusteet 2004, 7,9.) Jotta oppiminen voi tapahtua turvallisessa 

ja itsetuntoa kasvattavassa ilmapiirissä, alkuopetuksessa tarvitaan opettajia, jotka 

eivät ole kyynistyneitä tai jaksamisensa äärirajoilla. Tämän vuoksi tutkimus 

alkuopettajien työstressistä on tärkeää. Yrjönsuuren (1990, 5) mukaan opettajien 

joukossa ei oikeastaan saisi olla ketään, jolle työ on muodostunut kielteiseksi. Tämän 

tavoitteen toteutuminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä työuupumus on 

terveysriski juuri opetusalalla (Kalimo & Toppinen 1997, 38). Opetustyö on 

kokonaisvaltaista ihmissuhdetyötä, jossa opettaja tekee työtä omalla persoonallaan 

(ks. Viinamäki 1997).  

 

Opettajien työssä stressiä ja uupumista aiheuttaviksi tekijöiksi on useissa 

tutkimuksissa mainittu esimerkiksi oppilaiden käytösongelmat, puutteelliset työtilat, 

kiire, kodin ja koulun yhteistyön haasteet sekä pedagogisiin toimintoihin liittyvät 

ongelmat (ks. Rajala 2001, Santavirta ym. 2001) Stressin ja työhyvinvoinnin 

kokeminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja samoissa työtehtävissä toimivat 

työntekijät voivat kamppailla hyvinkin erilaisten jaksamisongelmien kanssa (Feldt, 

Mäkikangas & Kokko 2005, 75). Tässä tutkimuksessa tuotettiin ensin 

lähtökohtatietoa alkuopettajien työstressin ja uupumuksen määrästä analysoimalla  

laajempaan seurantatutkimukseen kuuluvien opettajien (n = 136) kyselyvastauksia 

kokemastaan stressistä. Toiseksi alkuopettajan yksilöllistä kokemusta stressi- ja 

voimavaratekijöistä työssä pyrittiin ymmärtämään ja selvittämään sisällönanalyysin 

avulla kolmen opettajan haastattelusta koostuvassa aineistossa.  

 

Aiheen valintaan vaikutti esi- ja alkuopetuksen sivuaineopintojen suorittamisen 

aikana vahvistunut haluni työskennellä tulevaisuudessa juuri alkuopettajana. Olin 

myös jäänyt pohtimaan syitä siihen, että harjoitteluissa sekä sijaisuuksissa usein 

kuulin keskustelua alkuopetuksen raskaudesta ja uuvuttavuudesta  ja harmittelua 

siitä, kuinka kunnissa käytössä ollut alkuopetuslisä oli poistunut käytöstä. Vaikka 
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opettajien työssä koettua stressiä on tutkittu paljon, nimenomaan alkuopetuksen 

näkökulmasta tehtyä tutkimusta ei ollut juuri saatavilla. Aiemman tutkimuksen 

mukaan opettajien kuormituksen kokemisessa ei näyttäisi olevan suurta eroa eri 

luokka-asteiden välillä (ks. Mäkinen 1980; Kinnunen 1993). Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole selvittää niinkään alkuopetuksen stressin määrää suhteessa 

muiden luokka-asteiden opettajien kokeman stressin määrään, vaan tarkoituksena on 

selvittää ensin yleisesti alkuopettajien kokemaa stressin määrää ja sen jälkeen 

tarkastella kolmen alkuopettajan yksilöllisten kokemusten kautta, millaisia ovat 

stressiin ja toisaalta työssä jaksamiseen johtavat tekijät ja prosessit.   

 

Salon (2002, 20) mukaan opettajan työtä kuvaavat työhyvinvointi– ja 

stressitutkimukset ovat tyypillisesti olleet määrällisiä analyyseja hyödyntäviä 

poikkileikkaustutkimuksia ja ne ovat keskittyneet  pääosin psykologisiin 

stressitekijöihin ja  –reaktioihin. Työkuormitukseen liittyvän tutkimuksen näkökulma 

on usein kohdentunut yksinomaan negatiivisiin tekijöihin, kuten uupumukseen 

johtaviin tekijöihin, työhyvinvointia edistävien tekijöiden sijaan (Schaufeli & Bakker 

2004, 293). On myös tarvetta tutkimukselle, jossa otetaan huomioon myös 

työhyvinvointia edistävät voimavaratekijät. Ensin esittelen tutkimuskysymyksiä  

perustelevassa kirjallisuuskatsauksessa stressiin liittyviä käsitteitä, aiemmin tehtyjä 

opettajien työstressiä koskevia tutkimuksia ja niiden tuloksia sekä opetustyöhön 

liitettyjä stressi- ja voimavaratekijöitä. Tämän jälkeen esittelen oman tutkimukseni 

aineiston ja analyysimenetelmät, tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset.  
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2 STRESSI OPETTAJAN TYÖSSÄ 
 

2.1 Stressin määrittelyä 

 
Stressi on käsitteenä laaja ja haasteellinen, sillä stressin käsitettä käytetään viittamaan 

useisiin erilaisiin ilmiöihin kuten stressaaviin tapahtumiin ja elämänmuutoksiin, 

psykologisiin ja fysiologisiin stressireaktioihin sekä yksilön ja ympäristön väliseen 

epätasapainotilaan ja sen seurauksiin (Kinnunen 1993, 65). Selyen (1976, 26) 

mukaan stressin käsitteellistämisen tekee ongelmalliseksi myös sanan huolimaton 

käyttö arkisissa keskusteluissa kuvaamaan hyvin erilaisia tunteita ja tapahtumia sekä 

se, että sillä on ihmisille erilaisia merkityksiä.  

 
Käsitteellistä sekaannusta aiheuttaa osaltaan myös se, että stressiä on tarkasteltu 

monen eri tieteenalan, kuten sosiologian, psykologian, fysiologian ja lääketieteen 

näkökulmasta (Kinnunen 1993, 65). Useimmiten stressin määritelmissä on korostettu 

joko stressitekijöitä  tai stressireaktioita  (Lazarus & Folkman 1984, 21). Kinnusen ja 

Feldtin (2005, 14) mukaan stressitekijä voidaan kuvata kuormittavaksi tapahtumaksi 

tai tilanteeksi eli ärsykkeeksi. Ärsykenäkemys ei ota huomioon, että stressitekijät 

ovat yksilöllisiä ja aikaansaavat erilaisia tapoja reagoida ärsykkeeseen. (Kinnunen & 

Feldt 2005, 14; Lazarus & Folkman 1984, 21.) 

 

Kinnusen ja Feldtin (2005) mukaan stressireaktiot viittaavat joko fysiologisiin tai 

psykologisiin yksilöllä ilmeneviin vasteisiin. Tämän reaktionäkemyksen 

ongelmallisuus liittyy kuitenkin siihen, että samankaltaisen reaktion voivat saada 

aikaan useammat erilaiset stressitekijät. (Kinnunen & Feldt 2005, 14.) Ärsyke – ja 

reaktiomääritelmiä on kritisoitu nimenomaan siitä, että ne eivät ota huomioon 

yksilöllisiä eroja, eivätkä lisää ymmärrystä stressiprosessista (Kinnunen & Feldt 

2005, 16).  

 

Näkemyksessä, joka yhdistää ympäristön stressitekijän ja yksilön stressireaktion, 

stressillä viitataan yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, jossa yksilön 

voimavarat ja odotukset ovat epätasapainossa ympäristön vaatimuksiin nähden. 

(Kinnunen & Feldt 2005, 14, 17.) Tämä näkemys perustuu etenkin Lazaruksen (ks. 
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Lazarus & Folkman 1984, 21) tutkimustyöhön edustaen stressin psykologista ja 

myös tyypillisintä lähestymistapaa. Tässä vuorovaikutusta korostavassa 

lähestymistavassa yksilö määrittelee tilanteen itselleen stressaavaksi oman 

kognitiivisen (tiedollisen) arviointinsa kautta (Lazarus & Folkman 1984, 21). Toisin 

sanoen stressissä on kyse jatkuvasta vuorovaikutustilanteiden arviointiprosessista 

(Kinnunen & Feldt 2005, 16). Äärimmilleen vietynä psykologinen lähestymistapa 

tarkoittaa, että mikään ei ole stressaavaa, ellei yksilö itse määrittele sitä niin 

(Kinnunen 1993, 66).  

 

Kinnusen (1993) mukaan stressiä lähestyttäessä ei kuitenkaan voida puhua vain 

yhdestä stressiteoriasta, vaan useista erilaisista suuntauksista. Psykologisen 

lähestymistavan rinnalla on pidetty merkittävänä myös fysiologista lähestymistapaa, 

joka pohjaa Selyen (1956) näkemyksiin. (Kinnunen 1993, 66.)   Fysiologisessa 

lähestymistavassa stressi nähdään elimistön epäspesifinä reaktiona mihin tahansa 

ulkopuolelta tulleeseen ärsykkeeseen (Selye 1976, 23). Psykologisen lähestymistavan 

painottaessa vuorovaikutusta, tunteita ja yksilön omaa tulkintaa stressaavissa 

tilanteissa, fysiologinen lähestymistapa painottaa elimistön fysiologisia reaktioita 

ärsykkeisiin (Kinnunen 1995, 66–67).  Fysiologista lähestymistapaa on kritisoitu 

erityisesti siitä, että se ei ota huomioon yksilön subjektiivista kokemusta ja tulkintaa 

stressaavasta tilanteesta (Kinnunen & Feldt 2005, 14).  

 

Opettajan työn kannalta on kuitenkin tärkeää nostaa esiin Selyen (1976) näkemys 

stressistä myös positiivisena asiana, jota ei voi eikä tarvitsekaan kokonaan välttää, 

vaan johon voi oppia suhtautumaan oikein. Selye näkee stressin ilmenevän neljällä 

tavalla, joita ovat yli – ja alikuormitus sekä positiivinen ja negatiivinen stressi. 

Tavoitteena on tasapainon etsiminen ali- ja ylikuormittumisen välillä sekä 

positiivisen stressin maksimoiminen ja negatiivisen stressin minimoiminen. Tämän 

näkemyksen mukaan stressi on negatiivista, vain jos sitä ei hallita tai jos siihen ei 

kyetä sopeutumaan. (Selye 1976, 25-29.) 

 

Kinnusen (1993, 65) mukaan stressi –käsitteen sekaannusta aiheuttaa se, että vasta 

yleensä asiayhteydestä käy ilmi mihin edellä mainituista käsitteistä kulloinkin 

viitataan (stressitekijät, stressireaktiot vai stressin mekanismi). Tässä tutkimuksessa 
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stressi nähdään edellä mainitun Lazaruksen ja Folkmanin (1984) määritelmän 

mukaan syntyvän yksilön omien tulkintojen kautta yksilön ja ympäristön välisessä 

vuorovaikutuksessa.   

 

2.2 Stressi kokemuksena 

 
Lazaruksen ja Folkmanin (1984) kognitiivinen määritelmä stressin kokemuksesta 

huomioi ihmisen yksilöllisyyden sekä ympäristön tapahtumien luonteen. Stressin ei 

nähdä aiheutuvan pelkästään tietystä ulkoisesta tekijästä, vaan yksilön resurssien ja 

ympäristön välisen stressiprosessin välityksellä, mikä korostaa yksilön arviota 

tilanteesta. (Lazarus & Folkman 1984, 21.) Lazarukseen (1984) nojaten Kinnunen ja 

Feldt kuvaavat kaksi jatkuvaa ja erilaista vuorovaikutustilanteen arvointiprosessia: 

ensisijainen (primaari) ja toissijainen (sekundaari). Ensisijaisessa arvioinnissa yksilö 

antaa merkityksiä vuorovaikutustilanteelle, jonka hän voi kokea uhkana, haasteena 

tai menetyksenä. Toissijainen arviointi käynnistyy, kun yksilö alkaa pohtia omia 

selviytymiseen tarvittavia voimavaroja. (Kinnunen & Feldt 2005, 17.)  

 

Rajalan (2001, 9) mukaan yksilö kokee erilaisia stressiin liittyviä negatiivisia 

tunteita, mikäli hänen pyrkimyksensä käsitellä uhkaaviksi arvioimiaan tilanteita 

osoittautuu tehottomaksi.  Stressireaktion voimakkuus voi vaihdella samassa 

tilanteessa riippuen yksilöstä (Kivimäki 1996). Jollekin tilanne aiheuttaa vahvan 

stressireaktion, toiselle heikomman reaktion ja muille stressaavalla tilanteella ei ole 

lainkaan havaittavaa vaikutusta (Kivimäki 1996, 10).  

 

Martimon (2003) mukaan stressin kokeminen on aina yksilöllistä ja kokemuksellista. 

Työelämässä on paljon sellaisia psykososiaalisia tekijöitä, jotka osa työntekijöistä 

kokee stressiä aiheuttaviksi, toiset haasteiksi ja loput eivät kiinnitä näihin tekijöihin 

huomiota lainkaan. Mistä tahansa psyykkisestä tai sosiaalisesta tekijästä voi siis tulla 

stressiä aiheuttava tekijä ja toisaalta stressiä ei välttämättä synny lainkaan, jos yksilö 

ei koe mitään tekijää stressaavaksi. Stressin lähde voi löytyä myös työn ulkopuolista 

suhteista ja harrastuksista. (Martimo 2003, 85.) Seuraavaksi kuvaan tarkemmin 

työhön liittyvää stressiä ja työn stressitekijöitä sekä esittelen kansainvälisesti 

merkittävimpinä pidettyjä kahta työstressimallia. 
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2.3 Työstressiin liittyvät tekijät ja mallit 

 

Työstressi syntyy Gerlanderin, Kalimon ja Saarisen (1995, 128) mukaan tilanteessa, 

jossa työntekijältä odotetaan ja vaaditaan enemmän kuin mihin yksilön voimavarat 

riittävät, tai tilanteessa, jossa työntekijä ei koe omien tarpeiden ja keskeisten 

odotusten täyttymistä työssä. Kinnunen ja Feldt (2005) toteavat työstressin 

aiheuttavan hyvinvointi- ja terveysongelmia sekä taloudellisia menetyksiä 

organisaatioille ja yhteiskunnalle. Työstressin katsotaan myös olevan yhteydessä 

työsuorituksiin ja organisaation tuloksellisuuteen (Kinnunen & Feldt 2005, 13). 

Työssä liiallisiksi koetut vaatimukset voivat muodostua kuormitustekijöiksi, jotka 

lisäävät riskiä työuupumukseen (Hakanen 2006, 38). 

 

Työhön liittyviä stressi- ja kuormitustekijöitä on tutkittu paljon niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin (ks. Kalimo 1988, Cooper & Marshall 1978). Cooper ja Marshall 

(1978, 82–83) jakavat työn stressitekijät työhön sisäisesti liittyviin, organisaation 

rooleihin, uralla kehittymisen mahdollisuuksiin, organisaation rakenteeseen ja 

ilmapiiriin, työpaikan vuorovaikutussuhteisiin, yksilön persoonaan ja 

selviytymismahdollisuuksiin sekä työn ja vapaa-ajan kytkentöihin liittyviin 

tekijöihin. Kalimo (1988, 53) on päätynyt hyvin samantapaiseen jaotteluun, jonka 

mukaan  työn stressitekijät voivat liittyä työn sisältöön ja järjestelyyn, työpaikan 

organisaatioon, yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen sekä työaikoihin ja 

työsuhteeseen. (Kalimo 1988, 53.) 

 

Työstressimalleja. Työelämän stressiä kuvataan useimmiten malleilla, joita kutsutaan 

interaktio- eli vuorovaikutusmalleiksi. Niissä tyypillisesti yhdistetään stressitekijät ja 

–reaktiot, mutta ne eivät käsittele varsinaisesti stressiä prosessina. (Kinnunen & Feldt 

2005, 18.) Kansainvälisesti merkittävimpinä työstressimalleina pidetään Karasekin 

(ks. Karasek & Theorell 1990) työn vaatimusten ja hallinnan mallia sekä Siegristin 

(ks. Siegrist 1996) ERI –mallia työn ponnistuksista ja palkkioista. (Kinnunen & Feldt 

2005, 18.) ERI-malliin pohjaavaa kyselymenetelmää käytettiin myös tämän 

tutkimuksen alkuopettajien työstressin määrää kartoittavan osuuden mittana. 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä kaksi merkittävimpänä pidettyä työstressimallia. 
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vähäiset suuret

vähäiset

suuret

PASSIIVINEN 
TYÖ

AKTIIVINEN 
TYÖ

KUORMITTAMATON 
TYÖ

KUORMITTAVA 
TYÖ

TYÖN VAATIMUKSET

TYÖN 
HALLINTA

Oppiminen, 
motivaatio, 
työssä 
kehittyminen

Stressi, 
kuormittu-
neisuus, 
sairaudet

Karasekin työstressimalli. Karasekin kollegoineen esittämässä työstressimallissa 

(Karasek & Theorell 1990; Job Demand-Control Model, JDC) työn haitallinen 

kuormittavuus ilmenee työn hallinnan ja työn vaatimusten välisessä suhteessa. Työn 

vaatimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työn määrällistä ylikuormitusta, työssä 

koettuja aikapaineita tai rooliristiriitoja. Työn hallinnalla taas tarkoitetaan 

esimerkiksi työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työoloihin ja työn sisältöön, 

osallistuvuuteen ja päätöksentekoon. (Karasek & Theorell 1990, 31–32; Kinnunen & 

Feldt 2005, 18.) Haitalliset psykologiset kuormitustekijät (uupumus, masennus, 

pelko, fyysiset sairaudet) tulevat esiin, jos työn psykologiset vaatimukset ovat liian 

suuret suhteessa työntekijän työtehtävien hallintaan (Karasek & Theorell 1990, 31-

32).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.  Mukailtu työn vaatimusten ja hallinnan malli (Karasek & Theorell 1990, 

32; JDC-malli)  

 

Karasekin JDC-mallin (kuvio 1) mukaan työ voidaan jaotella sen mukaan, onko työ 

kuormittavaa vai kuormittamatonta tai sen mukaan, onko työ passiivista vai aktiivista  

(Karasek & Theorell 1990, 31; Kinnunen & Feldt 2005, 19). JDC-malli sisältää kaksi 

keskeistä työhyvinvointia selittävää hypoteesia: kuormitushypoteesin ja aktiivisen 
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oppimisen hypoteesin. Kuormitushypoteesin mukaan kuormittavassa työssä on 

korkea vaatimustaso, mutta vähän hallintamahdollisuuksia. Tällaisen työn nähdään 

altistavan stressiperäisille sairauksille kuten sydän- ja verisuonisairauksille. Työssä, 

jota kutsutaan vähäisen kuormituksen työksi, vaatimustaso on matala ja 

hallintamahdollisuudet ovat runsaat. Tällaisella työssä stressioireita ilmenee 

tavallista vähemmän. (Karasek & Theorell 1990, 31-32, 36; Kinnunen & Feldt 2005, 

18.) 

 

Työtä, jossa sekä hallintamahdollisuudet että vaatimukset ovat korkeat, kutsutaan 

aktiiviseksi työksi (Karasek & Theorell, 1990, 35–38). Tällaisessa työssä työntekijä 

voi kokea korkeaa työtyytyväisyyttä, ja työ on tuottavaa, vaikka työntekijä joutuukin 

ponnistelemaan tavoitteidensa eteen. Aktiivisen työn vastakohtana on passiivinen 

työ, jossa sekä hallintamahdollisuudet että vaatimukset ovat vähäiset. Passiivisessa 

työssä työmotivaatio vähenee, tuottavuus ja työssä kehittyminen sekä oppiminen 

vaikeutuvat. Pitkään jatkuvana tällainen työ voi johtaa myös aiemmin opittujen 

taitojen ja kykyjen heikentymiseen. (Karasek & Theorell, 1990, 35–38; Kinnunen & 

Feldt 2005, 18–19.) 

 

Karasekin ja Theorellin (1990, 56) mukaan JDC-mallia on arvosteltu työn piirteiden 

liiallisesta yksinkertaistamisesta. Kinnusen ja Feldtin (2005) mukaan mallissa ei 

eroteta toisistaan laadullista ja määrällistä kuormitusta eikä huomioida työntekijän 

persoonallisia ominaisuuksia tai työpaikan sosiaalisten suhteiden merkitystä yksilön 

hyvinvoinnin kannalta. Tämän vuoksi Karasek ja Theorell laajensivatkin 1980-

luvulla malliaan JDCS –malliksi (Job-Demand-Control-Support-Model) käsittämään 

myös sosiaalisen tuen ulottuvuuden, johon kuuluvat esimieheltä ja työtovereilta saatu 

tuki ja arvostus. (Kinnunen & Feldt 2005, 19–20, 23; Karasek & Theorell 1990, 56–

58.)  

 

Laajennetussa JDCS –mallissa kuormitushypoteesi ja aktiivisen oppimisen hypoteesi 

jaetaan saadun sosiaalisen tuen määrän mukaisesti kahteen tilanteeseen. Kuormittava 

työ (suuret vaatimukset, vähän hallintamahdollisuuksia) voi olla joko kollektiivista 

(työntekijä saa paljon sosiaalista tukea työssään) tai eristäytynyttä (työntekijä saa 

vähän sosiaalista tukea). (Kinnunen & Feldt 2005, 20.) Yksilön hyvinvoinnin on 
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katsottu olevan uhattuna, jos työ on kuormittavaa ja sosiaalisen tuen määrä on sen 

lisäksi vähäistä. JDCS- mallissa myös aktiivinen työ jaetaan kollektiiviseen tai 

eristäytyneeseen työhön. Mallin mukaan työntekijän oppimista, työmotivaatiota ja 

työssä kehittymistä edistää parhaiten työ, joka on sekä kollektiivista (paljon 

sosiaalista tukea) että aktiivista (korkeat vaatimukset sekä hallintamahdollisuudet). 

(Kinnunen & Feldt 2005, 20.)  

 

Vaikka Karasekin malliin on kohdistunut paljon arvostelua, Kinnusen ja Feldtin 

(2005) mukaan malli on kuitenkin pitänyt hyvin pintansa uusimpien työstressimallien 

rinnalla. Tutkijoiden parissa näyttää vallitsevan yksimielisyys siitä, että mallin 

sisältämät kolme työn psykososiaalista piirrettä (työn hallinta, vaatimukset ja 

sosiaalinen tuki) ovat keskeisiä yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

(Kinnunen & Feldt 2005, 23-24.) 

 

Siegristin ERI-malli: työn ponnistukset ja palkkiot. Siegristin (1996, 30) työstressiä 

kuvaava ERI -malli (Effort-Reward Imbalance Model) (ks. kuvio 2) korostaa 

ihmisten välistä käyttäytymistä ohjaavaa sosiaalista vastavuoroisuutta (social 

exchange). Työelämässä se merkitsee, että työntekijä sijoittaa ponnistuksia (esim. 

aikaa ja energiaa) työhönsä ja odottaa  saavansa niille vastinetta. Jos työntekijä tuntee 

sijoittavansa työhönsä  enemmän kuin saa vastineeksi, tästä voi seurata voimakkaita 

kielteisiä tunteita sekä hyvinvoinnin heikkenemistä. Ponnistelut edustavat työn 

vaatimuksia tai velvollisuuksia. Palkkiot puolestaan liittyvät palkan lisäksi 

itsearvostukseen, työn turvallisuuteen ja etenemismahdollisuuksiin. (Kinnunen & 

Feldt 2005, 29, Siegrist 1996, 29-30.) 

 

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset Alhaiset palkkiotAlhaiset palkkiotKorkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset

Korkeat 
ponnisteluvaatimukset Alhaiset palkkiotAlhaiset palkkiot

Ulkoiset 
vaatimukset      

(työn vaatimukset 
ja velvollisuudet)

Ulkoiset 
vaatimukset      

(työn vaatimukset 
ja velvollisuudet)

Sisäiset vaatimukset 
(henkilökohtainen 

strategia vaatimuksista 
selviytymiseen)

Sisäiset vaatimukset 
(henkilökohtainen 

strategia vaatimuksista 
selviytymiseen)

Palkka, arvostus,                             
uralla eteneminen
Palkka, arvostus,                             
uralla eteneminen

 
Kuvio 2. ERI – malli Siegristiä (1996, 30) mukaillen. 
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ERI –malliin liittyy kolme perusolettamusta (Siegrist ym. 2004, 1485; Kinnunen & 

Feldt 2005, 31). Ensimmäinen on ulkoinen ERI –hypoteesi, jonka mukaan 

epätasapaino ponnisteluiden ja palkkioiden välillä (korkeat ponnistelut, vähäiset 

palkkiot) lisää sairastumisriskiä. Toisena olettamuksena on sisäinen 

ylisitoutumishypoteesi, jonka mukaan liiallinen sitoutuminen työhön voi lisätä 

sairastumisriskiä vääristäen yksilön käsitystä omista ponnisteluista ja voimavaroista. 

Kolmantena olettamuksena on vuorovaikutushypoteesi, jonka mukaan suuri riski 

sairastua on erityisesti henkilöillä, joilla kaksi ensimmäistä ehtoa  (epätasapaino ja 

ylisitoutuneisuus) täyttyvät. Epätasapainotila työssä koettujen ponnistusten ja 

palkkioiden välillä voi jatkua pitkäänkin, jos esimerkiksi muuta 

työpaikkavaihtoehtoa ei ole saatavilla, strategisista syistä kuten palkkioiden 

odottamisesta johtuen tai jos työntekijä ylisitoutuu työhönsä voimakkaasti. 

Ylisitoutuminen nähdäänkin olennaisena tekijänä ERI –mallissa ponnistusten ja 

palkkioiden lisäksi, sillä ylisitoutuneisuus voi vahvistaa epätasapainotilan vaikutusta. 

(Kinnunen & Feldt 2005, 29). 

Kinnusen ja Feldtin (2005) mukaan tutkimustulokset ovat tukeneet erityisesti 

ensimmäistä ulkoista ERI –hypoteesia (epätasapaino ponnistelujen ja palkkioiden 

välillä lisää sairastumisriski). Epätasapainotilan on katsottu ennustavan varsin 

voimakkaasti sydänsairauksien esiintymistä sekä myös korkeaa verenpainetta ja 

kolestrolitasoa. Ylisitoutumiseen liittyvä hypoteesi on saanut myös tukea, mutta sen 

sijaan vuorovaikutushypoteesi ei ole juurikaan saanut tukea. ERI– malli on kuitenkin 

osoittautunut käyttökelpoiseksi malliksi työterveyden tutkimiseen. (Kinnunen & 

Felft 2005, 31–33.) 

2.4 Työuupumus  

 

Työuupumuksen määritelmiä on kirjallisuudessa useita ja työuupumusta on 

määritelty eri lähestymistavoin. Kinnusen ja Hätisen (2005) mukaan työuupumuksen 

käsite on syntynyt kuvaamaan nimenomaan työelämässä ilmeneviä 

jaksamisongelmia. Heidän mukaan työuupumuksessa on kyse äärimmäisestä 

psykologisesta kuormittuneisuudesta sekä yksilön energiavarojen tyhjentymisestä. Se 
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on seurausta pitkäkestoisesta altistumisesta työn stressitekijöille, jotka ylittävät 

yksilön voimavarat. Työuupumus, kuten työperäinen stressikin, syntyy siis yksilön ja 

ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, jossa yksilön voimavarat sekä odotukset 

ovat epätasapainossa ympäristön vaatimuksiin nähden. (Kinnunen & Hätinen 2005, 

38–40.) Työuupumusta eli burnout –tilaa pidetäänkin stressireaktion äärimuotona 

(Gerlarder, Saarinen & Kalimo 1995, 128) ja tien burnoutiin nähdään kulkevan 

stressin kautta (Kinnunen 1993, 68). 

 

Kinnunen ja Hätinen (2005) ovat esitelleet myös muita määritelmiä 

työuupumukselle. Näitä ovat 1) työuupumus pitkäkestoisena väsymyksenä, 

turhautumisena ja masennuksena, joka aiheutuu työntekijän pyrkimysten 

tavoittamattomuudesta 2) työuupumus kolmivaiheisena prosessina, jossa työntekijä 

reagoi stressiin ja kuormittuneisuuteen etääntymällä työstään psykologisesti 3)  

työuupumus seurauksena pitkäaikaisesta sitoutumisesta vaativaan työhön sekä 4) 

työuupumuksen jäsennys kolmen ulottuvuuden kautta (voimakas väsymys, 

kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen). Tämä neljäs määritelmä 

työuupumuksen kolmiulotteisuudesta on tunnetuin ja tyypillisin työuupumuksen 

määritelmä ja se pohjaa erityisesti Maslachin näkemyksiin. (Kinnunen & Hätinen 

2005, 38–41).  

 

Kalimon ja Toppisen (1997, 8) mukaan juuri tämä työuupumuksen kolmiulotteisuus 

erottaa työuupumuksen muista stressitiloista. Työuupumukseen liittyvä 

kokonaisvaltainen väsymys vaikuttaa kaikissa tilanteissa. Väsymys ei liity 

yksittäisiin kuormitushuippuihin eikä häviä edes lepojaksoilla. (Kalimo & Toppinen 

1997, 8; Martimo 2003, 89.) Kolme ulottuvuutta (vakava väsymys, kyynistyneisyys 

ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen) ilmenevät työssä suoriutumisen sekä työn 

hallinnan tunteen menettämisen pelkoina. Työntekijä voi myös tuntea 

huonommuuden tunteita aiempaan menestymiseensä nähden. (Kalimo & Toppinen 

1997, 9.)  Kyynistyneisyys näkyy työn mielekkyyden ja merkityksen epäilynä tai 

kyseenalaistamisena sekä työn ilon katoamisena (Hakanen 2006, 32). 

 

Kalimon ja Toppisen (1997, 10–12) mukaan työuupumuksen syyt voivat olla 

ammatillisia, työyhteisöön sisäisesti liittyviä tai laajemminkin työelämään liittyviä 
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syitä, kuten työn laadulliset ja määrälliset vaatimukset sekä työyhteisön kuormittavat 

tavat. Työuupumuksen syntyyn vaikuttavat yhtäältä myös ihmisen suhde työhönsä, 

taipumukset stressin kokemiseen sekä oman elämän kokonaistilanne. Syitä 

työuupumiseen voivat olla esimerkiksi aikapaine, työn liiallinen määrä sekä 

työpaikan huonot vuorovaikutusuhteet ja ilmapiiri.  

 

Työuupumusta esiintyy suhteellisen paljon. Kalimon ja Toppisen (1997, 16) koko 

Suomen työikäistä väestöä koskevan tutkimuksen mukaan jopa 55 % työssäkäyvistä 

koki jonkinasteista työuupumusta. Työuupumusta koetaan erityisesti työoloissa, 

joissa työlle on asetettu liian korkeat tavoitteet, joihin  on vaikea yltää ponnisteluista 

huolimatta. Työuupumisen riski on suuri työntekijällä, joka on tunnollinen, ottaa 

paljon vastuuta ja sitoutuu tavoitteisiin, joihin omat voimavarat ja resurssit eivät riitä. 

Työssä uupuva henkilö on yleensä myös vaativa omien suoriutumistensa suhteen. 

(Kalimo & Toppinen 1997, 13.) Opetustyössä esimerkiksi on paljon 

opetussuunnitelman määrittelemiä tavoitteita. Varsinkin kasvatuksellisiin 

tavoitteisiin voi olla vaikea yltää kaikkien oppilaiden kohdalla ponnisteluista 

huolimatta. Jo opettajankoulutusvaiheessa opettajalle voi muodostua vahva näkemys 

siitä millainen on hyvä opettaja ja työelämään siirryttäessä nämä itselle asetetut 

vaatimukset voivat osoittautua liian suuriksi.   

 

2.5  Työhyvinvointi ja työn voimavaratekijät 

 
Työhyvinvointi. Kinnusen ja Feldtin (2005, 13) mukaan työhyvinvointia lähestytään 

usein kielteisistä lähtökohdista, jolloin hyvinvoinnin sijaan pahoinvointi saa 

tarkastelussa keskeisen roolin. Hakanen (2004, 227) toteaa vastaavasti, että 

työhyvinvointia koskeva tutkimus ja työssä jaksamisesta käyty keskustelu ovat viime 

vuosina olleet tutkimusta ja puhetta stressistä ja työuupumuksesta. 

Työhyvinvoinniksi onkin tulkittu stressi- ja uupumisoireiden puuttuminen (ks. 

Hakanen 2004; Kinnunen & Feldt 2005;). Työhyvinvointia on lähestytty myös siihen 

vaikuttavien tekijöiden kautta. Martimon (2003, 83) mukaan työhyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä ovat fyysinen työympäristö (turvallisuus, terveellisyys), työn 

sisältö ja määrä (koettu yli- tai alikuormitus, työn sujuvuus, mielekkyys ja 

tuloksellisuus) sekä organisaatiorakenne ja työkulttuuri. On tärkeää muistaa, että 
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kuten stressinkin myös työhyvinvoinnin kokeminen on yksilöllistä ja samoissa 

työtehtävissä toimivat työntekijät voivat kamppailla hyvin erilaisten 

jaksamisongelmien kanssa (Feldt, Mäkikangas & Kokko 2005, 75). 

 

Rauramo (2004) kuvaa työhyvinvointia porrasmallilla, joka pohjautuu Maslow´n 

tarvehierarkiaan. Alimman portaan tavoitteet (psykofysiologiset tarpeet) tulee olla 

tyydytettyjä, ennen kuin voidaan kiivetä seuraavalle portaalle. Työhyvinvoinnin 

porrasmallin mukaan työssä koettuun stressiin ja uupumiseen voi  löytyä vastaus 

tarvehierarkiaan liittyvistä puutteista. Perusasiat työssä ja yksityiselämässä on oltava 

kunnossa, jotta voidaan edetä seuraavalle portaalle. (Rauramo 2004, 39–40.) 

Työhyvinvoinnin porrasmalli ottaa ihmisen huomioon fyysisenä, psyykkisenä ja 

sosiaalisena kokonaisuutena. Hyvinvoinnin perusta on psykologisissa tarpeissa, 

joiden tyydyttäminen yksinään ei kuitenkaan riitä. Työhyvinvoinnin takia on tärkeää 

huolehtia omasta jaksamisesta ja terveydestä kokonaisvaltaisesti, tuntea työssä 

olonsa turvalliseksi, kokea arvostusta ja työyhteisöön kuulumista sekä päästä 

toteuttamaan itseään.  

 

Voimavaratekijät. Voimavaranäkökulmasta kiinnostus on hyvinvointia ylläpitävissä 

ja sitä parantavissa tekijöissä (Kinnunen 1993). Voimavaratekijät vähentävät 

stressaavien tilanteiden määrää tai auttavat niiden kokemisessa tuottamalla 

tehokkaampia hallintakeinoja.  Voimavaratekijöitä voidaan jaotella usealla tavalla, 

joista yksinkertaisin jaottelu on etsiä voimavaratekijöitä yksilöstä itsestään ja 

ympäristöstä. (Kinnunen 1993, 72.) Hakasen (2011, 49) mukaan työn voimavarat 

voidaan jaotella työn fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin 

piirteisiin, jotka auttavat kohtaamaan ja vähentämään työssä koettuja vaatimuksia ja 

edesauttavat työn tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Hakasen (2006) mukaan voimavaroiksi koetut tekijät riippuvat yksilöstä ja voivat 

vaihdella työntekijästä riippuen. Opetustyössä voimavaratekijät lisäävät työn 

motivoivuutta ja palkitsevuutta, ja tätä kokemusta Hakanen nimittää työn imuksi. 

Työn imun kokemus edistää sitoutumista työhön. Työn voimavaratekijät saavat 

aikaan työn imua sekä ylläpitävät sitä. Opettajan kokema työnsä arvostus, hyvä 

työilmapiiri ja rehtorin tuki ylläpitävät työn imua, vaikka luokassa olisi kuormittava 
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tilanne. (Hakanen 2006, 38–39.) Hakasen (2011, 49–50) mukaan työn voimavarat 

motivoivat työntekijöitä ulkoisesti ja sisäisesti ja tyydyttävät ihmisen kolmea 

perustarvetta (itsenäisyys, yhteenliittyminen ja pärjääminen) sekä virittävät 

henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä työssä.  
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3 OPETUSTYÖN KUORMITTAVAT PIIRTEET  
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alkuopettajan yksilöllistä stressin 

kokemusta stressi- ja voimavaratekijöiden näkökulmasta. On siis tarpeellista valottaa 

millaisia vaatimuksia ja tavoitteita nimenomaan alkuopetukselle on asetettu. 

Alkuopetusta ohjaavat koko perusopetukselle asetetut tavoitteet ja alkuopettajan 

työhön liittyy samoja kuormitustekijöitä kuin opettajan työhön yleensäkin. Tässä 

luvussa tarkastellaan  opetustyön piirteitä, joita voidaan pitää stressille altistavina. 

Sen jälkeen luonnehditaan erityisesti tämän tutkimuksen kohteena olevaa 

alkuopettajan työtä ja sen ominaispiirteitä.  

 

3.1 Luokanopettajan työn luonnehdintaa  

 
Opettajan työssä keskeisenä työvälineenä on opettajan oma persoonallisuus 

(Santavirta ym. 2001, 6). Opettajan työ on myös kasvatustyötä, jossa korkean 

ammattietiikan vaatimus korostuu. Ammattietiikan vaatimus liittyy muun muassa 

siihen, että opettajan on velvollisuus toimia itse myös opettamiensa arvojen ja 

kriteerien mukaisesti. (Haikonen 2001, 27.) Opettajan työssä ollaan vastuullisessa ja 

pitkäkestoisessa vuorovaikutussuhteessa oppilaisiin ja tämän vuoksi opetusalan 

stressitekijät ovatkin pitkälti henkistä laatua (Kinnunen 1993, 79). 

 

Opettajan työtä ohjaavat valtakunnallisen opetussuunnitelman ja kunkin koulun 

oman opetussuunnitelman tavoitteet. Opettajan tulee noudattaa opetuksessaan näitä 

tavoitteita. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 10.) Yrjönsuuri (1990) 

on todennut, että opettaja työskentelee monien odotusten, vaatimusten ja kritiikin 

kohteena, jotka tulevat esille myös työn ulkopuolella. Opettajaan kohdistuvat sekä 

yleiset että henkilökohtaiset vaatimukset, odotukset ja kritiikki vaikuttavat siihen, 

millainen käsitys opettajalle muodostuu omasta opettajuudestaan ja työstä ylipäätään. 

Opettaja on vastuussa työnsä sujumisesta sekä vaikeasti arvioitavista kasvatustyön 

tuloksista. (Yrjönsuuri 1990, 9.) 

  

Viinamäki (1997) painottaa, että opettajan työ ei jää vain luokassa tapahtuvaan 

opetukseen ja opetuksen suunnitteluun. Opettajan on oman opetuksensa lisäksi 
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huolehdittava muun muassa työtiloista, opetusmateriaaleista, opetusvälineistä, 

oppilasarvioinnista, retkien ja erilaisten opintokäyntien järjestämisestä. Opettajalta 

vaaditaan tiivistä vuorovaikutusta oppilaiden huoltajiin, opettajakuntaan, 

oppilashuoltohenkilöstöön ja muihin sidosryhmiin ja tämä edellyttää opettajalta 

hyvää vuorovaikutusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

(Viinamäki 1997, 28.)  

 

Vaikka opetus- ja kasvatustyön perusta pohjautuu valtakunnallisiin peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteisiin ja koulun omaan opetussuunnitelmaan Viinamäen 

(1997, 28) mukaan opettajalle jää kuitenkin suuri mahdollisuus tehdä työssään 

itsenäisiä ratkaisuja ja opetustyö voi myös tuntua yksinäiseltä. Kollegoiden kanssa 

keskustelua kuuluu työpäivään työajan puitteissa suhteellisen vähän. Maslachin ja 

Leiterin (1997, 51–52) mukaan työuupumusta voi aiheutua  nimenomaan 

yksintyöskentelystä, ja siitä, että työntekijät eivät voi jakaa kuormiaan keskenään.  

 

Perkiö-Mäkelän (2006) mukaan opettajan kuormittumiseen vaikuttavat työn 

kuormitustekijöiden (esim. työn sisältö, työympäristö, työvälineet ja  työyhteisö) 

lisäksi myös opettajan yksilölliset ominaisuudet (toimintakyky, terveys ja 

ammattitaito). Opetustyötä voivat vaikeuttaa esimerkiksi riittämättömät 

henkilökohtaiset työtilat, huono sisäilmanlaatu ja luokkahuoneet, jotka on alunperin 

suunniteltu pienemmille oppilasmäärille. Ylisuuret opetusryhmät voivat aiheuttaa 

työrauhaongelmia ja opetusmenetelmien rajoitettua käyttöä. Se kokeeko opettaja 

kuormittavan tekijän haitalliseksi riippuu kuormitustekijöiden määrästä, laadusta, 

vaikutusajasta sekä voimavaroista suhteessa kuormittaviin tekijöihin.  (Perkiö-

Mäkelä 2006, 72–74.) 

 

Viinamäki (1997)  toteaa koulumaailman ja yhteiskunnan muutosten asettavan uusia 

vaatimuksia opettajan ammattitaidolle ja hänen psyykkisen hyvinvointinsa 

kestävyydelle ja sitä kautta hänen työkyvylleen. Luokanopettaja tekee kasvatus- ja 

opetustyötään kodin, ympäristön ja koko yhteiskunnan murroksessa yrittäen vastata 

nopeasti kehittyvän teknologian ja tasokkaamman koulutuksen laadullisiin 

vaatimuksiin. (Viinamäki 1997, 28–30.) Kaiken kaikkiaan opetustyössä on siis 

paljon piirteitä, jotka voidaan nähdä stressille altistavina tekijöinä.  
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Alkuopettajan työn luonnehdintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004) 

todetaan, että alkuopetus on lapsen elämässä tärkeä vaihe, ja painottaa sitä, että esi- 

ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen oppimiskokemus. 

Alimpien vuosiluokkien opetuksessa kehitetään valmiuksia myöhempää työskentelyä 

ja oppimista varten. Näitä valmiuksia ovat luku- ja kirjoitustaito, laskutaito, oppimis- 

ja työskentelytaidot sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen ja sosiaaliset taidot. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 13.) 

 

Alkuopetusta ohjaavat myös koko perusopetukselle määrätyt tavoitteet ja tehtävät. 

Perusopetuksen yleisiä tehtäviä on esimerkiksi kasvattaa oppilaan halukkuutta 

itsensä kehittämiseen ja kykyä vastata muuttuvan elinympäristön haasteisiin sekä 

tukea yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kasvua. Perusopetuksen kasvatuksen ja 

opetuksen, täten myös alkuopetuksen, yleisinä tavoitteina ja tehtävinä on tukea 

oppilaiden myönteistä minäkuvaa, säilyttää oppimisen ilo, opettaa yksilö- ja 

ryhmätyöskentelyyn sekä vastuun ottamiseen itsestä ja ympäristöstä. (POPS 2004, 

18–19.) Tässä tutkimuksessa alkuopettajan työ ymmärretään edellä mainittuihin 

opetussuunnitelman tavoitteisiin pyrkiväksi toiminnaksi sekä lapsen kehityksen 

kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Alkuopettajan on 

pyrittävä opetuksellaan ja esimerkillään edistämään oppilaidensa tiedollisia, 

taidollisia ja sosiaalisia valmiuksia, jotka rakentavat perustaa tuleville vuosille 

perusopetuksessa ja lapsen koko elämälle. Seuraavaksi kuvaan aiempien tutkimusten 

valossa tarkemmin opettajien kokemaa stressiä ja uupumista sekä niihin yhteydessä 

olevia tekijöitä. 

 

3.2 Opettajien kokema työstressi ja uupumus  

 
Hakasen (2006) arvion mukaan opettajat ovat työhyvinvointitutkimusten tutkituin ja 

eniten sen suhteen keskusteluissa esiintynyt ammattiryhmä. Koko Suomen työikäistä 

väestöä edustaneessa tutkimuksessa opetusalalla työskentelevillä esiintyi hieman 

enemmän työuupumusta kuin muissa ihmissuhdeammateissa. (Hakanen 2006, 29.) 

Työuupumusta onkin pidetty erityisesti opetusalan terveysriskinä (Kalimo & 

Toppinen 1997, 38). Hakasen (2004, 252) mukaan stressi ja työuupumus ovat 

tutkimusten mukaan yleismaailmallisia ongelmia opetusalalla. Kyriacou (2001,  27) 
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tähdentää, että opettajan stressistä on tullut kansainvälisen tutkimuksen 

kiinnostuksen kohde kaikkialla maailmassa. 

 

Opettajien työviihtyvyyden sekä työhyvinvoinnin alenemista on tutkittu aina 1930-

luvulta lähtien (Rajala 2001, 7). Aikavälillä 1950–1990 tehdyissä opettajien 

työtyytyväisyys- ja stressitutkimuksissa on tullut esille opettajan ammattiin pysyvästi 

liittyvät ongelmat sekä näihin aikakausiin erityisesti liittyvät ongelmat. Opettajan 

ammattiin liittyviksi pysyviksi ongelmiksi on määritelty oppilassuhteet, kurinpito ja 

resurssipula (materiaalit, luokkakoot) sekä pedagogisiin toimintoihin liittyvät 

ongelmat (motivointi, arvostelu, tuntien valmistelu). (Rajala 2001, 7–8.) Salon ja 

Kinnusen (1993, 87) tutkimuksessa tärkeimmät opetustyön stressitekijät sen sijaan 

liittyivät työn sisältöön ja määrään sekä ihmissuhteisiin työpaikalla. Prattin (1978) 

tutkimuksessa stressitekijöiksi koettiin yleinen kyvyttömyys selviytyä opetukseen 

liittyvistä ongelmista sekä opettajien keskinäiset ongelmat. Stressiä aiheutti myös 

oppilaiden yhteistyökyvyttömyys, vaikeat perhetaustat sekä oppilaiden oppimiseen 

liittyvät huolet. (Pratt 1978, 3, 9–10.) Viinamäen (1997, 157) tutkimuksessa vähäinen 

sosiaalinen tuki, ammatinvaihtohalukkuus, riittämätön mahdollisuus keskustella 

työasioista kollegojen kanssa sekä toistuva alkoholin käyttö olivat yhteydessä 

opettajien psyykkiseen rasittuneisuuteen. Nämä tekijät voivat kuitenkin olla myös 

seurausta psyykkisestä rasittuneisuudesta.  

 

Santavirran ym. (2001) peruskoulun ja lukion opettajien työssäjaksamista koskevassa 

tutkimuksessa stressiä aiheuttavat tekijät olivat pitkälti samoja kuin Rajalan (2001) 

mainitsemat stressitekijät. Niiden lisäksi kuormitusta aiheutti myös kiire, kokeiden 

laadinta ja korjaus, puutteelliset työtilat, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajien 

välinen kilpailu. Santavirran ym. tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat potevat 

yleisesti väsymystä ja naisopettajat ovat uupuneempia miehiin verrattuna. Kaikkiaan 

tutkimuksen mukaan uupuneita opettajia oli 16 % ja vakavasti uupuneita noin 4 %.  

(Santavirta ym 2001, 18, 42–43.) Voi todeta, että opetustyössä on todettu 

tutkimuksissa olevan useita työuupumukselle altistavia tekijöitä esimerkiksi 

aikapaine, työyhteisön ristiriidat ja kuormittavat tavat sekä ennen kaikkea hankaliksi 

koetut vuorovaikutussuhteet. 
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Kaikki opettajat eivät kuitenkaan ole uupuneita tai koe stressiä työssään. Esimerkiksi 

Kinnusen (1985, 2) mukaan tutkimustulokset osoittavat, että lähes puolet opettajista 

kokee arvionsa mukaan jonkin verran stressiä työssään, mutta suurin osa opettajista 

on ainakin jossain määrin tyytyväinen opettajan ammattiin ja uranvaihtohalukkuutta 

tutkittaessa vain muutama prosentti olisi tosissaan vaihtamassa ammattia. Hakanen 

(2004) toteaakin, että ”kaiken kaikkiaan on hieman vaikeaa ymmärtää opettajien 

positiivista työhyvinvointia ja sitoutumista työhönsä ja kouluunsa kaiken sen synkän 

ja melko toivottoman kuvan jälkeen, minkä vallitseva työstressi – 

työuupumustutkimus sekä julkinen keskustelu ovat opetustyöstä antaneet” (Hakanen 

2004, 254). Opettajan työstressiä on lähestytty ennen kaikkea pahoinvoinnin 

näkökulmasta, mutta yhtä tärkeää on tarkastella työstressiä myös positiivisen 

työhyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

Vaikka koko ala-asteen opettajien työssäjaksamisesta on tehty tutkimuksia paljon 

(ks. Rajala 1988, Kinnunen 1989), näyttää siltä, että pelkästään alkuopettajien 

työssäjaksamisesta tehtyjä tutkimuksia ei ole. Tätä voi selittää se seikka, että 

tutkimusten mukaan erot stressin kokemisessa eri luokka-asteiden välillä näyttävät 

pieniltä. (ks. Salo & Kinnunen 1993; Mäkinen 1980) Tässä tutkimuksessa on 

tarkoituksena selvittää alkuopettajan stressin määrää sekä alkuopettajien yksilöllistä 

stressin kokemusta stressi- ja voimavaratekijöiden näkökulmasta.  
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4 TUTKIMUSONGELMAT  
 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään alkuopettajien kokemaa työstressin määrää, 

mutta ennen kaikkea työssä on tarkoitus kuvata alkuopettajan yksilöllistä stressin 

kokemusta stressi- ja voimavaratekijöiden näkökulmasta. Tarkoituksena on myös 

selvittää, löytyykö alkuopetukselle ominaisia stressi- ja voimavaratekijöitä.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: 

 

1. Missä määrin alkuopettajat kokevat stressiä työssään?  

 

2. Millaisina alkuopettajat ovat kokeneet työnsä stressi- ja voimavaratekijät? 

 

3. Millaisia yhteneväisyyksiä ja yksilöllisiä eroja alkuopettajien kokemuksissa 

ilmenee, ja mitkä ovat alkuopetukselle ominaisia stressi– ja 

voimavaratekijöitä?  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin sekä määrällisen että laadullisen 

tutkimuksen keinoin. Stressin määrää koskevaa ensimmäistä tutkimuskysymystä 

selvitettiin Alkuportaat –seurannan (Lapset, vanhemmat ja opettajat koulutien 

alussa) 1. ja 2. luokan opettajien kyselyaineistossa määrällisin analyysein.  

 

Kolmen alkuopettajan yksilöhaastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, millaisina 

opettajat ovat kokeneet alkuopetuksen stressi- ja voimavaratekijät. Tarkoituksena oli 

myös tarkastella, millaisia yhteneväisyyksiä ja toisaalta yksilöllisiä eroja opettajien 

kokemuksissa on ja voidaanko alkuopetuksessa nähdä sille ominaisia stressi– ja 

voimavaratekijöitä.  

 

5.1 Kartoittavan osuuden osallistujat ja menetelmät 

 
Tutkimuskonteksti. Kartoittava määrällinen osuus perustui Alkuportaat –seurannan 

(Lapset, vanhemmat ja opettajat koulutien alussa) 1. ja 2. luokan opettajien 

kyselyaineistoon. Alkuportaat –tutkimus sisältyy osahankkeena Jyväskylän 

yliopistossa vuoden 2006 alussa aloittaneeseen Suomen Akatemian Oppimisen ja 

motivaation huippututkimusyksikköön (2006-2011). Huippututkimusyksikköä ovat 

johtaneet psykologian professorit Jari-Erik Nurmi ja Heikki Lyytinen. Alkuportaat –

seurannassa on ollut mukana tutkijoita useilta paikkakunnilta (Jyväskylä, Turku, 

Joensuu) sekä eri laitoksilta (mm. varhaiskasvatuksen laitos, opettajankoulutuslaitos, 

erityispedagogiikan laitos). Alkuportaat –tutkimuksessa on selvitetty 

pitkittäisseurannan keinoin lasten taitojen ja motivaation kehitystä esiopetusvuoden 

alusta neljännen luokan loppuun, opettajien opetuskäytänteitä ja – tavoitteita sekä 

opettajien kokemuksia stressistä ja työuupumuksesta. Lisäksi tutkimus selvittää 

vanhempien kasvatuskäytänteitä ja näkemyksiä lasten oppimisesta sekä koulun ja 

päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön kohdistuvia odotuksia ja kokemuksia. 

Tutkimusmenetelminä käytetään lasten yksilö- ja ryhmätestejä sekä haastatteluja, 

havainnointeja opetusryhmissä sekä vanhemmille ja opettajille suunnattuja kyselyjä. 
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Osallistujat. Analyyseissa käytetty aineisto on osa-aineisto Alkuportaat-

tutkimuksessa keväällä 2008 kerätystä 1. luokan opettajien kyselystä sekä keväällä 

2009 kerätystä 2. luokan opettajien kyselystä. Ensimmäisen luokan opettajista 

kaikkiaan 136 (126 naista, 12 miestä, iältään 30 – 65 vuotta) oli vastannut työstressiä 

koskeviin kysymyksiin ja toisen luokan opettajista osioihin oli vastannut 133 (120 

naista, 12 miestä, iältään 30 – 65 vuotta). Opettajista 101 opetti samoja luokkia 1. ja 

2. luokalla.  Ensimmäisen luokan kyselyvastausten perusteella opettajien 

työkokemus vaihteli alle yhdestä vuodesta (6 vastaaja) yli 15 vuoteen (57 vastaajaa). 

Opetusryhmien koko oli 1. luokalla keskimäärin 16, 5 lasta (vaihteluväli 0 – 27) ja 2. 

luokalla keskimäärin 16,7 lasta (vaihteluväli 0 – 28). Ensimmäisellä luokalla oli 97 

luokkaa, joissa oli vain 1. luokan oppilaita ja 39 yhdysluokkaa. Toisella luokalla oli 

101 luokkaa, joissa oli vain 2. luokan oppilaita ja 31 yhdysluokkaa. Vastaajilla oli 

pääsääntöisesti luokanopettajan koulutustausta (92 opettajalla).  

 

Menetelmät. Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin strukturoidulla 

kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen avulla saadaan kerättyä tietoja tutkittavien 

arvoista, asenteista, uskomuksista ja mielipiteistä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 197). Lomaketta käytettäessä tutkija ei vaikuta olemuksellaan eikä 

läsnäolollaan vastauksiin (Valli 2001, 31), jolloin tutkittavan voidaan olettaa 

pystyvän vastaamaan totuudenmukaisesti. Vaikka kysymykset esitetään 

kyselylomakkeen avulla kaikille tutkittaville samalla tavalla, lomakkeen käytön 

heikkoudeksi saattaa muodostua se, että tutkittavat ovat voineet käsittää kysymykset 

virheellisesti tai eri tavoin (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Valli 2001, 31).   

 

Stressin arvioinnissa käytettiin Siegristin (1996) ERI-malliin (Effort-Reward 

Imbalance model) pohjaavaa kyselylomaketta, jolla arvioidaan mallin sisältämiä 

peruskäsitteitä: ponnistelut, palkkiot ja ylisitoutuminen. Alkuperäinen 

englanninkielinen ERI-kyselylomake (Siegrist ym. 2004) sisältää 23 osiota, ja sen 

rakenne on seuraavanlainen: 1) työn edellyttämiä ponnisteluja arvioidaan 6 osiolla, 

jotka koskevat työn määrällistä kuormittavuutta, laadullista kuormittavuutta sekä 

kokonaiskuormituksen lisääntymistä ajan myötä, 2) työn sisältämiä palkkioita 

arvioidaan 11 osiolla, jotka koskevat taloudellisia palkkioita, arvostuksen muodossa 

saatuja palkkioita sekä etenemismahdollisuuksia työssä ja työn vakautta, ja 3) 
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ylisitoutumista arvioidaan 6 osiolla. Kyselylomakkeen psykometristä toimivuutta on 

arvioitu mm. viiden maan epidemiologisessa tutkimuksessa (Siegrist ym. 2004) sekä 

ranskalaisessa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin työn psykososiaalisten tekijöiden ja 

itse arvioidun terveyden välistä suhdetta (Niedhammer, Tek, Starke & Siegrist 2004). 

 

ERI-kyselylomakkeen suomalaisen version psykometrista toimivuutta tarkastelleen 

tutkimuksen (Kinnunen, Feldt & Tarvainen, 2006) mukaan suomalainen käännös on 

toimiva ja erottelukyvyltään hyvä. Alkuportaat – tutkimuksessa käytettiin 

lomakkeesta versiota, jossa arvioidaan vain kuormitusta aiheuttavia tekijöitä 

(ponnistelua) ja osiot, joissa arvioidaan työstä saatuja palkkioita, oli jätetty pois. 

Opettajia pyydettiin arvioimaan kuvaavatko väittämissä esitetyt tilanteet heidän 

työtään. Viittä väittämää arvioitiin 6-portaisella asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 6 = 

täysin samaa mieltä).  

 
Työuupumuksen arvioinnissa käytettiin lyhennettyä versiota Bergen Burnout 

Indicator (BBI-15; Näätänen ym. 2003) kyselylomakkeesta. BBI-15 sisältää kolme 

skaalaa, joissa kussakin on 5 osiota: uupumus, kyynistyminen ja heikko ammatillinen 

itsetunto. BBI-15 toimii hyvin työuupumuksen arviointiin sekä miehille että naisille. 

BBI-15:ta luotettavuus ja pysyvyys on myös todettu hyväksi. (Näätänen ym. 2003, 

48, 55.) Alkuportaat – tutkimuksessa käytettiin vain uupumus – alaskaalaa ja sen 

sisältämiä viittä osiota (esim. ”Tunnen hukkuvani työhön”). Arviointiasteikko oli 6-

portainen (1 = täysin eri mieltä, 6 = täysin samaa mieltä). 

 

 

5.2 Laadullisen haastatteluosuuden osallistujat ja menetelmät 

 
 
Osallistujat. Laadullisten yksilöhaastattelujen osallistujina olivat kolme 2. luokan 

opettajaa Keski-Suomen alueelta. Kaikki opettajat työskentelivät samassa koulussa. 

Haastateltavat olivat naisia ja heidän työkokemuksensa vaihteli 10– 30 vuoden 

välillä. Suurimman osan työvuosistaan kyseiset opettajat olivat työskennelleet 

alkuopetuksessa, mutta kaikilla oli kokemusta myös ylempien luokka-asteiden 

opettamisesta ja työskentelystä eri kouluissa. Kaikissa luokissa oli vähintään yksi 
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erityistä tukea tarvitseva oppilas, enimmillään kaksi. Luokissa ei ollut 

henkilökohtaisia avustajia.  

 

Yksilöllisesti toteutetut haastattelut tapahtuivat marras–joulukuussa 2010. Koulu, 

josta haastateltavat olivat, oli minulle ennestään tuttu, sillä olin pyytänyt edellisenä 

keväänä koulun opettajilta kirjoitelmia kandintyötäni varten. Lähetin 

haastattelupyynnön sähköpostitse kaikille koulun alkuopettajille. 

Haastatteluajankohta osui joulun alle, joten joulukiireiden vuoksi sain aluksi vain 

yhden opettajan haastatteluun. Ensimmäisen haastattelun päätteeksi opettaja lupasi 

vielä mainita kollegoilleen haastattelun mahdollisuudesta ja näin sain myös kaksi 

muuta haastateltavaa. Haastattelut tapahtuivat opettajien omissa luokissa eri päivinä 

ja haastattelun kestot vaihtelivat 40 –50 minuutin väleillä. Ennen haastattelua 

kerroin, että haastateltavan henkilöllisyys ei selviä tutkimuksessani ja 

haastatteluaineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kerroin myös mitä 

osioita haastattelussani tulee olemaan. Haastattelukysymyksiä en jakanut 

haastateltaville etukäteen. Anonyymisyyden turvaamiseksi henkilöiden 

tunnistamisen mahdollistavat seikat on tuloksia esittelevässä osiossa muutettu.  

 
 
Menetelmä. Kyselyaineistolla  kartoitin, missä määrin alkuopettajat kokevat stressiä. 

Stressi on ilmiönä hyvin moninainen ja sen kokeminen on aina subjektiivista. 

Haastattelujen avulla toivoin pääseväni syvällisemmin ymmärtämään millaista 

alkuopettajan työssä jaksaminen on. Laadullisen  tutkimusmenetelmän valinta oli 

luontevaa, sillä laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen ja siihen sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään tutkimaan ja ymmärtämään kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 181.)  

 

Kandintyössäni keräsin samasta aiheesta kirjoitelmia ja huomasin, että aiheesta 

kirjoittaminen on aika pintapuolista ja monesti vastaukset saattavat olla hyvin 

lyhyitä. Uskoin, että arkaan aiheeseen, kuten työstressi, pääsee syvemmälle aidossa 

vuorovaikutustilanteessa. Haastattelun valintaan vaikutti myös se, että haastattelun 

etuna muihin tiedonkeruutapoihin verrattuna on mahdollisuus säädellä aineiston 
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keruuta joustavasti niin kuin tilanne edellyttää ja vastaajia myötäillen (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 205).  

 
Haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa aihepiirit ovat etukäteen määrättyjä, mutta 

kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei välttämättä ole ennalta määrätty 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47).  Kaikissa haastatteluissa käytiin läpi samat teema-

alueet, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelivat tilanteen mukaan. 

Teemahaastattelu koostui neljästä osiosta: 1) perustiedot, 2) työssäjaksamista 

käsittelevä osio, 3) pystyvyysuskomuksia käsittelevä osio sekä 4) 

stressinhallintakeinoja käsittelevä osio. (ks. LIITE 1) 

 

Haastattelussa kolmannessa osiossa oli apuna myös visuaalinen kuvio, johon oli 

koottu opettajien minäpystyvyyteen yhteydessä olevia  tekijöitä tutkijoiden 

Tshannen-Moranin ja Woolfolk-Hoyn (2001) mukaan. Kuvion tarkoituksena oli 

saada opettajat pohtimaan omaa pystyvyyden tunnettaan suhteessa työssä 

jaksamiseen vaikuttaviin tekijöihin (esimerkiksi työrauha luokassa tai yhteistyö 

kollegojen kanssa). Lopullisessa aineiston analyysissä en kuitenkaan käyttänyt tässä 

osiossa tuotettua aineistoa, sillä se ei tuottanut oleellista tietoa tutkimuskysymysten 

kannalta. Myöskään stressinhallintakeinoja käsittelevää osiota en käyttänyt aineiston 

lopullisessa analyysissä. 

 

Nauhoitin kaikki haastattelut. Oma roolini haastatteluissa oli lähinnä ohjailla 

haastateltavia pysymään tutkimuksen teemoissa sekä esittää tarkentavia kysymyksiä. 

Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa 

sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastateltava voi myös antaa tietyistä aiheista 

tietoa, vaikka tutkija ei kysykään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 206.) 

Haastattelija vaikuttaa aina myös haastateltavaan ja on mahdollista että oma 

käytökseni (esimerkiksi ilmeet, eleet, hyväksyvät nyökkäilyt) jossain kohdin 

vaikuttivat opettajien vastauksiin. 
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5.3  Analyysit 

 

5.3.1 Kartoittava analyysi 
 
 
Aineiston analyysi toteutettiin SPSS -ohjelmaa apuna käyttäen. Opettajien arvioimaa 

stressiä kuvattiin osioiden keskiarvoilla ja -hajonnoilla. Keskiarvo on esitystapana 

mielekäs ja kuvaa havaintoarvojen suuruutta sekä jakauman sijaintia (Nummenmaa 

2006, 58). Hajontaluvut kuvaavat arvojen jakautumista jonkin keskiluvun, kuten 

keskiarvon ympärille (Nummenmaa 2006, 59). 1. ja 2. luokan opettajien kokeman 

työstressin kokemisen eroja tarkasteltiin riippuvien otosten t-testillä. Riippuvien 

otosten t-testin avulla voidaan verrata kahden toisistaan riippuvan muuttujan 

jakauman keskiarvoja toisiinsa (Nummenmaa 2006, 172). 

 

5.3.2 Haastatteluaineiston analyysi 

 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan tutkija ei voi sanoutua irti 

arvolähtökohdista, sillä arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ymmärtämään 

tutkimiamme ilmiöitä. Aineistoa analysoidessani pyrin muistamaan, että omat 

lähtökohtani, tietoni ja asenteeni vaikuttavat siihen, miten tulkitsen alkuopettajien 

haastatteluja. Pyrin analyysissäni perustelemaan tulkintani aineiston avulla. Pyrin 

tuomaan esille opettajien kokemukset työssä jaksamisestaan sellaisena kuin opettajat 

ne kuvailivat.  Analyysimenetelmänä käytän sisällönanalyysiä, jolla pyritään 

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 103).  Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn ja siinä 

edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.)  

 

5.3.3 Sisällönanalyysin toteutuksen vaiheet 
 

Analyysin lähtökohdat. Aineiston analyysi alkoi oikeastaan jo litterointivaiheessa, 

kun kirjoitin nauhoitetut haastattelut sanatarkasti tekstiksi. Litteroinnin avulla 
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tutkimusaineiston järjestelmällinen läpikäyminen, aineiston ryhmittely ja luokittelu 

helpottuu. Litterointi edistää myös tutkijan ja tutkimusaineiston välistä 

vuoropuhelua. (Vilkka 2005, 115.) Haastattelut olivat kestoiltaan keskimäärin 40 --

50 minuuttia. Kirjoitetussa muodossa aineistoa tuli haastatteluista yhteensä 29 sivua. 

Luettavuuden parantamiseksi lisäsin tekstiin välimerkit: pisteet, pilkut ja isot 

alkukirjaimet. Tulososiossa esitettäviin tekstinäytteisiin olen tehnyt 

seuraavankaltaisia lyhennyksiä luettavuuden parantamiseksi: sitaateista on poistettu 

sanojen toistot ja änkytykset. Merkinnällä (---) ilmaisen pidemmät sisällölliset 

poistot (esimerkiksi  haastateltava puhuu välillä toisesta teemasta tai mainitsee 

henkilön nimen). Alla on esimerkki tekstinäytteen lyhennyksistä alkuperäisen tekstin 

ja lyhennetyn tekstinäytteen muodossa:                    

 

Alkuperäinen teksti:   

H1: ”et mä oon ollu sellasessa työyhteisössä jossa pitää mennä vähän niiku aistia että 
mikäs tunnelma täällä on tänään,  se on hirveen raskas, ja syö hirveesti jos ei oo välit 
ihmisten kanssa, että on sellasia, sellasia voimakkaita persoonia joita on täälläkin, 
mutta se on se että, mutta kaikki tekee täällä sen saman, saman päämäärän eteen töitä 
ja sitte vapaa-aika on erikseen.  

 
 

Lyhennetty tekstinäyte: 
H1: ”Mä oon ollu sellasessa työyhteisössä, jossa pitää mennä vähän niiku 
aistia, että mikäs tunnelma täällä on tänään.  Se on hirveen raskas, ja syö 
hirveesti, jos ei oo välit ihmisten kanssa, että on sellasia voimakkaita 
persoonia, joita on täälläkin, mutta se, että kaikki tekee täällä sen saman 
päämäärän eteen töitä ja sitte vapaa-aika on erikseen.” (lyhennetty 
tekstinäyte) 

 

Kun olin litteroinut aineiston, tutustuin aineistoon lisää kuuntelemalla ja lukemalla 

aineistoa moneen kertaan läpi saadakseni aineistosta kokonaiskuvan. Lähdin 

tekemään sisällönanalyysiä etsimällä aineistosta tutkimuskysymysten kannalta 

merkityksellisiä ilmauksia. Alleviivasin samoihin teemoihin liittyviä ilmauksia. 

Pyrkimykseni oli luoda  merkityksellisistä ilmaisuista teemoja ja teemoista edelleen 

kategorioita. Huomasin hyvin pian kuitenkin etsiväni aineistosta suoraan aiemman 

teorian valossa esiin tulleita opettajan stressiin liitettyjä teemoja ja niihin liittyviä 

ilmauksia. Teemat, joihin huomioni kiinnittyi olivat stressi- ja voimavaratekijöitä, 

joita on yleisesti pidettykin opettajan työlle pysyväluonteisina. Huomasin, että 

aiempi teoreettinen tietämys ohjasi analyysiäni.  



    

 

31 

Alasuutarin (1993, 63–64) mukaan, vaikka haastattelututkimuksessa toisinaan 

kysytään suurin piirtein samaa asiaa, joka on tutkimusongelmana, ihmisten 

vastauksia ei voi tai tule pitää sellaisenaan tutkimuksen tuloksena. Halusin ulkoistaa 

ennakko-olettamuksiani, jotta avoimuus aineistolle säilyisi. Päädyin tarkastelemaan 

avoimemmin, mitä aineisto kertoo tutkittavasta ilmiöstä eli alkuopettajien työssä 

jaksamisesta ja heidän kokemuksistaan työnsä stressi- ja voimavaratekijöistä.  

 

Tiedostin, etten voi pyrkiä täysin aineistolähtöiseen analyysiin. Tuomen ja 

Sarajärven (2009) mukaan aineistolähtöinen tutkimus on erittäin vaikeaa toteuttaa: 

Objektiivisia havaintoja sinällään ei ole olemassa, vaan käsitteet, tutkimusasetelma ja 

menetelmät ovat tutkijan itsensä valitsemia ja vaikuttavat siksi aina tuloksiin. Tuomi 

ja Sarajärvi kysyvätkin, voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston 

tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 96.) En siis voi täysin sanoutua irti ennakkoluuloistani ja aiemman 

teoriatiedon vaikutuksista, mutta voin tiedostaa ongelman.  

 

Aineistolähtöisen analyysin ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan 

teoriasidonnaisessa analyysissä, jossa teoria voi toimia apuna analyysin 

etenemisessä. Teoriasidonnaisessa analyysissä on tunnistettavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan se voi aukoa uusia 

ajatusuria. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97.)  Pyrin siis pitkälti teoriasidonnaiseen 

analyysiin ja käytin aiempaa teoriaa apuna analyysin etenemisessä.   

 

Laadullisen aineiston analyysi on hyvä aloittaa esittämällä aineistolle 

tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101.) Pääsinkin 

syvemmälle aineistoon kysymällä siltä seuraavia kysymyksiä:  

 

Mitä asioita opettajat kuvaavat stressaavan heitä? Millaisia stressiltä 

suojaavia tekijöitä opettajat mainitsevat? Millaisia merkityksiä opettajat 

antavat omalle työlleen ja sen haasteille? Kokevatko opettajat haasteet 

mielenkiintoisina vai kuormittavina? Mistä opettajat puhuvat eniten ja mitä 

he vain mainitsevat ohimennen? Mitkä asiat toistuvat opettajien 

haastatteluissa? Mitä eroja/samaa haastatteluissa on? 
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Nämä kysymykset auttoivat analyysissä kohdentamaan huomioni alkuopettajien 

yksilöllisiin kokemuksiin. Yllä olevien kysymysten tekemisen kautta huomasin, että 

haastatteluissa on tietoa hyvin paljon, ja sen jäsentäminen ilman konkreettista 

työkalua oli haastavaa. Tämän vuoksi päädyin tekemään haastatteluista käsitekartat, 

joiden avulla aineisto alkoi selkiytyä. 

 

Käsitekartta sisällön jäsentäjänä. Tein jokaisesta yksilöhaastattelusta oman 

käsitekartan lukemalla litteroitua aineistoa ja kuuntelemalla haastatteluja yksi 

kerrallaan. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi kirjasin käsitekarttoihin kaikki 

haastatteluissa esiin nousseet aiheet aluksi hyvin yleisesti. Ympyröin aiheita eri 

kokoisiksi ympyröiksi kuvaamaan aiheesta puhumisen määrää. Numeroin kustakin 

haastattelusta tehtyyn käsittekarttaan myös kaikki kyseisestä haastattelusta kootut 

aiheet niiden ilmenemisjärjestyksessä, jotta näin käsitekarttaa katsomalla palasiko 

haastateltava samaan aiheeseen useita kertoja haastattelun aikana vai mainitsiko 

haastateltava jonkin asian vain ohimennen. Työstin käsitekarttoja jokaisesta 

haastattelusta 3-4 kappaletta ja niihin alkoi hahmottua haastattelussa esiin nousseet 

teemat. Kirjoitin käsitekarttoihin paljon myös opettajien ilmauksia. Tämän jälkeen 

minulla oli jokaisesta haastattelusta teemoiteltu käsitekartta, josta näki mitä aiheita 

haastateltavat olivat nostaneet esille, mistä he olivat puhuneet eniten, mistä vähiten ja 

miten haastattelu oli kokonaisuudessaan rakentunut.  

 

Tarkastelin seuraavaksi käsitekarttoja suhteessa toisiinsa. Huomasin haastatteluissa 

paljon yhteneväisyyksiä ja seuraavaksi tein haastattelujen teemoista kokoavan 

käsitekartan. Kirjasin jälleen eri kokoisiksi ympyröiksi teemat sen mukaan, kuinka 

moni alkuopettajista oli puhunut kyseisestä teemasta haastattelussaan. Lopulta 

minulla oli kaikkien haastattelujen teemat koottuna yhteen käsitekarttaan.  

 

Seuraavaksi tarkastelin kokoavan käsitekartan teemoja tarkemmin. Teemoja oli 

useita ja huomasin niissä yhteisiä piirteitä. Pyrin järjestämään teemoja eri luokkiin, 

jotta aineistosta hahmottuisi edelleen tiiviimpi ja selkeämpi kokonaisuus. Tässä 

luokittelussa käytin apunani aiempaa teoreettista tietämystäni. Löysin aiemmasta 

kirjallisuudesta käsitteitä, joiden avulla pyrin luokittelemaan kokoavan käsitekartan 

eri teemat laajempien yläkäsitteiden kategorioihin. Teoriaa ja käsitteitä apuna 
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käyttäen kirjasin alkuopettajien esiin nostamat stressi- ja voimavaratekijät seuraaviin 

haastattelujen sisältöä kuvaaviin luokkiin, joiden pohjalta tulososiossa kuvaan 

alkuopettajien kokemuksia työstressistä: 

1) Työn sisältöön liittyvät stressitekijät 

2) Työympäristöön ja resursseihin liittyvät stressitekijät 

3) Työn ja vapaa-ajan kytkentöihin liittyvät stressitekijät 

4) Sosiaalinen tuki (rehtori ja kollegat) voimavarana 

5) Työn palkitsevuus ja työssäviihtyminen voimavaroina  

6) Työkokemuksen yhteydet stressin kokemiseen 

 

Luokat 1 ja 3 nojaavat pääosin Cooperin ja Marshallin (1978) työn stressitekijöiden 

luokitukseen ja kuvaavat alkuopettajien kokemia stressitekijöitä. Toinen luokka 

pohjaa muun muassa Perkiö-Mäkelän (2006) työn fyysisten kuormitustekijöiden 

jaotteluun. Luokat 4-6 kuvaavat voimavaratekijöitä, joita opettajat kokivat 

alkuopetuksessa olevan. Kaiken kaikkiaan aineiston analyysiprosessin voisi pelkistää 

seuraavanlaisiksi vaiheiksi (ks. Kuvio 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Analyysin vaiheet 
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Analyysin loppuvaiheessa minulla oli käsitekartta, jossa oli luokiteltu haastattelun 

aiheet edellämainittuihin yläkategorioihin. Nämä yläkategoriat sisälsivät joukon 

erilaisia alakategorioita ja kuvaten alkuopettajien kokemusten yksilöllisiä eroja sekä 

yhtäläisyyksiä. Tulososiossa kuvaan nämä ylä- ja alakategoriat. Vaikka havaintoja 

yhdistetään yhteisiä piirteitä etsimällä se ei kuitenkaan Alasuutarin (1993, 25) 

mukaan tarkoita, että laadulliseen analyysiin kuuluvan pelkistämisen tavoitteena olisi 

määritellä tyyppitapauksia tai keskivertoyksilöitä. Kolmen haastattelun pohjalta 

tarkoitukseni ei ole yleistää alkuopetuksen stressi- ja voimavaratekijöitä, vaan 

ainoastaan kuvata, millaisina haastattelemani alkuopettajat ovat kokeneet työhönsä 

liittyvät stressi– ja voimavaratekijät. Pohdintaosiossa tarkastelen haastatteluaineiston 

analyysiä aiemman teoriatiedon valossa ja pohdin, mitä näiden kolmen, samassa ja 

suhteellisen tiiviissä työyhteisössä toimivan alkuopettajan kokemukset voisivat 

alkuopettajan työssäjaksamisesta kertoa.   

 

Tutkimukseni kannalta on tärkeää muistaa, että työhyvinvoinnin kokeminen on hyvin 

yksilöllistä (Feldt, Mäkikangas & Kokko 2005, 75). Huomasinkin käsitekarttoja 

tehdessäni, että toinen opettaja saattoi puhua tietystä työssä jaksamiseen 

vaikuttavasta tekijästä hyvin paljon, kun taas toinen saattoi mainita saman tekijä vain 

ohimennen. Tämän yksilöllisyyden pyrin kuvaamaan tulososiossa. Aineiston 

järjestäminen teemoiksi ja luokittelu auttoi näkemään, että alkuopettajat puhuivat 

haastatteluissa samoista teemoista ja haastateltavilla saattoi olla erilaisia näkökulmia 

saman teeman sisällä. Tulosluvussa pyrin kuvaamaan näitä erilaisia näkökulmia ja 

sisällytän alkuopettajien haastatteluista lainauksia mahdollistamaan tekemieni 

yhteenvetojen ja tulkintojen luotettavuuden arvioinnin.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 
Tässä osiossa esitellään ensin lähtökohtatietoa tuottavat määrälliset tulokset 1. ja 2. 

luokan alkuopettajien kokemasta työperäisestä stressistä. Sen jälkeen kuvaillaan 

kolmen alkuopettajan kokemuksia laadullisen haastatteluaineiston analyysin 

perusteella. Haastateltavat eivät osallistuneet kyselyyn. 

 

6.1 Kartoitus alkuopettajien kokemasta työkuormituksesta 

 

Opettajien työperäinen stressi. Opettajilta (n = 136 1. luokalla; n = 133 2. luokalla) 

kysyttiin arviota stressin kokemisesta käyttäen Siegristin (1996) ERI-malliin (Effort-

Reward Imbalance model) pohjaavan kyselyn viittä osiota, joissa arvioidaan 

kuormitusta aiheuttavia tekijöitä (ponnistelua). Väittämät arvioitiin 6-portaisella 

asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 6 = täysin samaa mieltä). Seuraavaksi esittelen nämä 

viisi väittämää ja niihin liittyvät kuviot, joista ilmenevät 1. ja 2. luokan opettajien 

vastausten prosentuaaliset jakaumat. 

 
Kuviosta 4 ilmenee, että suurin osa 1. ja 2. luokan opettajista oli osittain samaa 

mieltä väittämästä 1. ”Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän suhteen”. 1. ja 2. luokan 

opettajien vastauksissa ei ollut juurikaan eroja.   
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Kuvio 4.  Työmäärää koskevat aikapaineet (%) 
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Kuviosta 5 ilmenee, että opettajat kokivat työnsä hyvin vastuulliseksi. Lähes kaikki 

1. ja 2. luokan opettajista olivat joko samaa tai täysin samaa mieltä väittämästä. 2. 

”Työni on hyvin vastuullista”. 
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Kuvio 5. Työn vastuullisuuden kokeminen (%) 

 

Kuviosta 6 ilmenee, että suurin osa opettajista koki työnsä muuttuneen 

vaativammaksi. Ensimmäisen luokan opettajista 90, % oli väittämästä ”työni on 

muuttunut yhä vaativammaksi” joko osittain samaa mieltä, samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä. Vastaava prosentti 2. luokan opettajista oli 93,5 %. 
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Kuvio 6. Opettajien kokemus työn muuttumisesta vaativammaksi (%) 
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Kuviosta 7 ilmenee, että vastaamisessa väittämään ”työssäni on paljon 

epävarmuustekijöitä” oli vaihtelua 1. ja 2. luokan keskuudessa. Ensimmäisen ja 

toisen luokan opettajista suurin osa oli osittain samaa mieltä väittämästä.  
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Kuvio 7. Opettajien kokemus työn epävarmuustekijöiden suuresta määrästä (%) 

 

Kuviosta 8 ilmenee, että opettajista suurimmalla osalla ei ollut paineita ylitöihin 

jäämisestä, mutta 1. ja 2. luokan opettajien kokemuksissa oli silti eroja. 2. luokan 

opettajista 69,2 % oli väittämästä ”koen usein paineita jäädä ylitöihin” joko osittain 

samaa mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja heistä 30, 8% oli väittämästä 

joko täysin eri mieltä, eri mieltä tai osittain eri mieltä. Vastaavat prosentit 1. luokan 

opettajilla oli 52,2% ja 47,8 %. 2. luokan opettajat siis kokivat enemmän paineita 

jäädä ylitöihin verrattuna 1. luokan opettajiin. 
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Kuvio 8. Opettajien kokemus paineista jäädä ylitöihin (%) 
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Osiokohtaisten keskiarvojen jakaumasta (kuvio 9) ilmenee, että opettajat kokivat 

työssään eniten kuormitusta koskien työn vastuullisuutta. Vähiten kuormitusta 

aiheutui työn epävarmuustekijöistä.  Opettajien kokeman stressin keskiarvoja 1. 

luokalla ja 2. luokalla verrattiin riippuvien otosten keskiarvotestillä. Opettajien 

raportoima stressi oli 1. luokalla vähäisempää kuin 2. luokalla seuraavissa kahdessa 

osiossa: ”Työssäni on paljon epävarmuustekijöitä” (1. luokka: Ka = 3.50, sd = 1.22; 

2. luokka: Ka = 3.81, sd = 1.21; t (99) = -2.59, p < .05) ja ”Koen usein paineita jäädä 

ylitöihin (1. luokka: Ka = 3.60, sd = 1.46; 2. luokka: Ka = 3,90 sd =1,33; t (100) = -

3.46, p < .01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kuvio 9. Työn kuormittavuuden osiokohtaisten keskiarvojen jakauma 
 

 

Työuupumus. Kokemuksia työuupumuksesta arvioitiin kuuden väittämän avulla, 

joissa opettajia pyydettiin arvioimaan missä määrin he kokivat väittämissä kuvattuja 

tuntemuksia ja ajatuksia. Arviointiasteikko oli 6-portainen (1 = täysin eri mieltä, 6 = 

täysin samaa mieltä). Kuviosta 10 ilmenee alkuopettajien kokeneen eniten 

uupumusta liittyen väittämään 4. ”Ajattelen työasioita myös vapaa-ajalla”. Suurin 

osa alkuopettajista koki vähiten uupumusta liittyen väittämään 3. ”Työn paine on 

aiheuttanut ongelmia läheisissä ihmissuhteissani”. 
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Kuvio 10. Työuupumuksen osiokohtaisten keskiarvojen jakaumat 
 

Kuviosta 11 ilmenee, että suurin osa 1. luokan opettajista (52,5%) ja suurin osa 2. 

luokan opettajista (57,2%) oli joko täysin eri mieltä, eri mieltä tai osittain eri mieltä 

väitteestä ”koen hukkuvani työhön”.   
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Kuvio 11. Opettajien kokemus työhön hukkumisen tunteesta (%) 
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Kuviosta 12 ilmenee, että suurin osa 1. ja 2. luokan opettajista ei kokenut myöskään 

nukkuvansa huonosti työasioiden vuoksi. Suurin osa 1. ja 2. luokan opettajista oli 

väittämästä ”Nukun usein huonosti työasioiden vuoksi” joko eri mieltä tai täysin eri 

mieltä.  

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

3,0 %
6,0 %

19,5 %20,3 %

33,8 %

17,3 %

1,5 %
4,4 %

16,9 %17,6 %

41,2 %

18,4 %

1 Täysin eri 
mieltä

2 Eri mieltä 3 Osittain eri 
mieltä

4 Osittain 
samaa 
mieltä

5 Samaa 
mieltä

6 Täysin samaa 
mieltä

 
Kuvio 12. Opettajien kokemus huonosti nukkumisesta erilaisten työasioiden vuoksi 

(%) 

 

Kuviosta 13 ilmenee, että suurin osa opettajista ei kokenut myöskään huonoa 

omaatuntoa työhön liittyvistä asioista.    
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Kuvio 13. Prosentuaalinen jakauma ”minulla on jatkuvasti huono omatunto työhön 

liittyvistä asioista” 

 

Kuviosta 14 ilmenee, että suurin osa 1. ja 2. luokan opettajista oli joko osittain samaa 

mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämästä ”ajattelen töitä myös vapaa- 

ajalla”.   
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Kuvio 14. Töiden ajatteleminen myös vapaa-ajalla (%) 

 

Kuviosta 15 ilmenee, että opettajat eivät juuri kokeneet työn aiheuttavan ongelmia 

läheisissä ihmissuhteissa.  
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Kuvio 15. Työn aiheuttamat ongelmat läheisissä ihmissuhteissa (%) 
 
 
Opettajien kokeman työuupumuksen keskiarvoja 1. luokalla ja 2. luokalla verrattiin 

riippuvien otosten keskiarvotestillä. Sen tulosten mukaan opettajien raportoima 

työuupumus 1. luokalla ei eronnut opettajien raportoimasta stressistä 2. luokalla 

missään osioista. 
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6.2 Alkuopettajien työstressi haastattelujen perusteella 

 
 
Tässä osiossa raportoin haastatteluaineistoon nojaavan analyysin tulokset. 

Tarkoitukseni on kuvata, millaisina haastatellut alkuopettajat kokivat työnsä stressi ja 

–voimavaratekijät sekä millaisia yhteneviä ja toisaalta yksilöllisiä piirteitä 

alkuopettajien kokemuksissa ilmeni. Pyysin haastateltavia kuvailemaan ensin 

yleisellä tasolla, mikä opettajan työssä aiheuttaa kuormitusta, seuraavaksi kysyin 

kuormitus– ja voimavaratekijöitä alkuopetuksen näkökulmasta päätyen lopulta 

kysymykseen, mikä haastateltuja opettajia henkilökohtaisesti eniten työssään 

kuormittaa ja eroaako alkuopetus opettajien mielestä muista asteista stressin suhteen. 

Stressiltä suojaavista voimavaratekijöistä kysyttiin samalla tavoin edeten yleisestä 

tasosta henkilökohtaiseen.   

 

Kuvaan tulososassa ensin alkuopettajien kokemia stressitekijöitä seuraavien 

aineistosta ja kirjallisuudesta nousseiden teemojen kautta: työn sisältöön liittyvät 

stressitekijät, työympäristöön liittyvät stressitekijät, työn ja vapaa-ajan kytkentöihin 

liittyvät stressitekijät sekä työympäristöön ja resursseihin liittyvät stressitekijät. Sen 

jälkeen kuvaan opettajien kokemia voimavaratekijöitä jaoteltuna neljään luokkaan: 

sosiaalinen tuki, työn palkitsevuus, työssä viihtyminen sekä työkokemus.  

 

 

6.2.1 Työn sisältöön liittyvät stressitekijät 
 

Haastattelu sisälsi kysymyksen siitä, millaisia stressi- ja voimavaratekijöitä 

haastatellut kokevat erityisesti alkuopetuksessa olevan ja eroaako alkuopetus heidän 

mielestään stressin suhteen muista luokka-asteista. Kaikki alkuopettajat kertoivat 

kokevansa ensimmäisen luokan opettamisen kuormittavammaksi kuin toisen luokan 

opettamisen: 

 

H1: ”Et just ku se on niin haastava ---- että eppu on kaikkein raskain alottaa, 
justiin se suhteiden luominen ja lukemaan opettaminen ja kaikki kunnes se 
lähtee sujumaan ja kaikki niinku rullaa paremmin niin sitten kakkonen on jo 
palkitsevampi. Varsinki tää kakkosen loppu kevät puoli on kauheen kivaa, ku 
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ne on niin isoja. Epun alotus on kauheen raskas, eppu kaikenkaikkiaan on 
kauheen raskas mutta kakkonen on paljon helpompi”. 

 
H2: ”Että tokaluokallahan monet asiat jo sujuu, että tosi paljon paremmin, 
että tullu tutuks ekaluokan aikana.” 

  
 
Opettajat kuvasivat, että stressaavat asiat muuttuvat erilaisiksi ylemmillä luokilla. 

Kaksi opettajista kertoi, että viidennellä ja kuudennella luokalla esiin alkavat tulla 

murrosiän aiheuttamat ongelmat. Yksi opettaja koki, että ylemmillä luokilla 

opetettava aines (oppiaineiden sisällöt) on se, joka aiheuttaa stressiä enemmän kuin 

alkuopetuksessa.  

 

Ensimmäisen luokan opettamisessa kuormittaviksi tekijöiksi alkuopettajat nostivat 

rutiinien luomisen ja koulukulttuuriin sopeuttamisen, alkuvalmiuksien opettamisen 

sekä vastuun ja huolen oppilaan lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta. Opettajat 

nostivat kuormitustekijöiksi myös sosiaalisten taitojen opettamisen, joihin he liittivät 

esimerkiksi opettaja-oppilas suhteen luomisen,  luokkahengen tukemisen sekä uuden 

luokan ryhmäytymisprosessiin liittyvät huolet. Alkuopetusikäisten ikäsidonnainen 

piirre, huomion tarve, oli kaikkien opettajien mielestä välillä stressiä aiheuttava 

tekijä. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin alkuopettajien kokemusten yhtäläisyyksiä ja 

yksilöllisiä piirteitä liittyen näihin alkuopettajien kuvailemiin tekijöihin. 

 

Rutiinien luominen ja koulukulttuuriin sopeuttaminen. Kaikki alkuopettajat nostivat 

esiin rutiinien luomisen ja koulukulttuuriin sopeuttamisen alkuopetuksessa 

kuormittavana tekijänä. Alkuopettajat kokivat, että ensimmäisen luokan opettaminen 

on haastavaa, sillä oppilaat eivät ole vielä omaksuneet koululaisen roolia, eivätkä 

koulun tapoja ja käytänteitä. Opettajat kertoivat paljon esimerkkejä käytännön 

asioista, joissa ensimmäisen luokan oppilaat tarvitsevat vielä apua: 

 
H1: ”Mut ne on niin konkreettisia ne asiat et ihan niiku harjotellaan 
kävelemään että miten kävellään käytävällä rauhassa pienten kanssa eppujen 
kanssa ne ei löydä ees omaa luokkaansa ensimmäisenä päivänä syksyllä.” 
 

 
Jokainen opettaja kertoi, että erityisesti ensimmäisen luokan syksy on kuormittavaa 

aikaa. Kuormittavuuden kokemisen syyt vaihtelivat, mutta eniten syyt liittyivät 
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alkuoppilaiden avun tarpeeseen käytännön asioissa ja koulun tapoihin totuttamisessa. 

Eräs opettajista eritteli kuormittavuuden ensimmäisen luokan syksyllä johtuvan siitä, 

että muutos päiväkodista kouluun on lapselle hyvin suuri ja sopeutuminen koulussa 

vain yhteen aikuiseen vie aikaa. Kyseinen opettaja kertoi sopeutumisen vievän aikaa 

myös vanhemmilta. Opettaja kertoi välillä kokevansa riittämättömyyttä suhteessa 

yhteydenpitoon vanhempien kanssa, jotka ovat tottuneet päiväkodin päivittäiseen 

yhteydenpitoon: 

 
H3: ”No kyllä varmaan ekaluokan syksy on kaiken kaikkiaan, se että lapset 
pitää sopeuttaa tähän koulukulttuuriin ku se on ihan hirvee harppaus sitten 
päiväkodista kouluun. Täällä on yks aikuinen käytännössä katsoen --- Se 
muutos siitä että on yks aikunen ja istutaan kirjan ääressä ja paikalla ja 
välitunnit on lyhyitä, ei ennätä leikkiä tarpeeks ja muuta että, semmonen 
niiku sopeuttaminen siihen koulun kulttuuriin ja myös vanhempien aika usein 
se on aika suuri järkytys vanhemmillekin se muutos ja toivottas että koko ajan 
tulis jotain viestiä koulusta kotiin.” 

 
 
Huoli ja vastuu oppilaan oppimisesta. Alkuopettajat painottivat, että alkuopetus luo 

pohjaa tuleville vuosille ja pohja perustaidoille luodaan alkuopetuksessa. Jokainen 

alkuopettaja koki huolen ja vastuun oppilaiden alkuvalmiuksen oppimisesta ajoittain 

kuormittavana. Alkuopettajat kokivat kuormitusta pääosin oppilaiden lukemisen ja 

kirjoittamisen, mutta myös matemaattisten perustaitojen oppimisesta. Kaikki 

opettajat kertoivat 2. ja 3. luokan olevan helpompia, koska silloin perusasiat jo 

osataan:    

 
H2: ”Kyllähän tässä alkuopetuksessa omat sellaset kuormansa on, että 
saadaan ne alkuvalmiudet, ihan tollaset akateemiset taidot niin saadaan 
hyvään malliin, ja et siltä osin, että jossain kolmannella monet asiat jo 
osataan et se on sitten taas erilaista. Et kyllä se on joku ekaluokan syksykin, 
aika hektistä monesti on, että ku jonkunkaanlaiseen alkuun on päästy, et siinä 
on semmonen oma kuormittavuus” 

 
H1: ”Kakkosluokalla ihaninta on että ne on just oppinu lukemaan ja ne on 
oppinu koulun tavoille ja nyt mää oikeen luvan kanssa nautin tästä  
tilanteesta että  mä oon ite ainaki ajanu tän oman systeemin niin tietää miten 
toimitaan.” 

 

 

Alkuopetusikäisten oppilaiden huomion tarve. Jokainen alkuopettaja kertoi 

alkuopetusikäisten lasten huomion tarpeesta pohtiessaan alkuopetuksen 
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kuormitustekijöitä. Jatkuva huomion ja avun tarve pienissäkin asioissa koettiin 

välillä hyvin stressaavaksi. Opettajat kuvailivat lasten huomiontarvetta esimerkiksi 

näin:  

 
H1: ”Sitte on yks joka aamulla aina tulee ja  itkee ensin mun sylissä ja sitte 
on pian joku joka on myöhässä ja sitte saattaa että on joku tappelu ja sitte on 
vetoketju jumissa ja muuta.” 

 
H2: ”Ja kyllä niiku alakuopetuksessa on niin että on niinkun semmonen 
emakko, jonka nisästä nyvitään, että on niiku sellanen kuin kuiviin puristettu 
sieni sitten aina päivän jälkeen, kun kaikki tarvitsevat oman huomionsa.” 
 
 

Jokainen opettajista koki helpottavaksi sen, että toisella ja kolmannella luokalla 

oppilaat osaavat olla enemmän oma-aloitteisia käytännön asioissa ja selviytyvät 

monesta asiasta ilman opettajan apua.  

 

Sosiaalisten taitojen opettaminen ja ryhmäksi saattaminen. Alkuopetuksessa 

kuormitusta aiheuttavaksi koettiin myös sosiaalisten taitojen opettaminen ja 

oppiminen sekä onnistuneen ryhmäytymisprosessin aikaansaaminen. Kaksi 

opettajista arvioi, että alkuopetuksessa kasvatus painottuu enemmän kuin muilla 

asteilla: oppilaiden on opittava sosiaalisia taitoja, kuten esimerkiksi 

ryhmätyöskentelytaitoja. Koulun aloitukseen liittyvä ryhmäytymisprosessi oli 

konkreettinen asia, jonka kaksi alkuopettajista nosti esiin kuormittavana tekijänä 

alkuopetuksessa.  Opettajat kokivat että ryhmäksi saattaminen, luokkahengen 

luominen ja oppilaiden sosiaalisen tilannetajun kehittyminen vie paljon aikaa ja 

voimavaroja opettajalta: 

 

H2: ”Tän porukan kans on joutunu tekemään paljon työtä tämmösen 
sosiaalisen ryhmäytymisen, että saadaan tästä ryhmä, ja edelleenkin että 
tänäänkin taas bussista tultuani ajattelin että työmaata riittää, että puoltoista 
vuotta ei oo vielä kantanu täydellistä hedelmää, joskin paljon on menty 
eteenpäin, mutta että. Siltä puolelta saa niiku hirveesti tehdä töitä et saa 
sellasen tilannetajun että mikä on missäkin tilanteessa sopivaa.”  

 

 

Oppilaiden käytösongelmat. Työn sisältöön liittyvistä stressitekijöistä nousivat esiin 

myös haasteet suhteessa oppilaisiin. Erityisesti esiin nousivat oppilaiden 
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käytösongelmat ja lisääntyneet työrauhaongelmat. Aiempien tutkimusten  mukaan 

tärkeimmät opetustyön stressitekijät liittyivät työn sisältöön ja määrään sekä 

ihmissuhteisiin työpaikalla. (Salo & Kinnunen 1993; Viinamäki 1997) Opettajan 

työn kohteena ovat oppilaat ja suurin osa työajasta vietetään vuorovaikutuksessa 

oppilaiden kanssa. Kaikki opettajat nostivat esiin haasteelliset oppilaat ja heidän  

opettamisensa. Yksi opettajista koki, että erityisesti vaikeat käytösongelmat 

yhdistettynä suuriin luokkakokoihin aiheutti kuormittavuutta.  

 

H3:”Kyllä mä luulen et yks suurin tekijä on siis suuret luokkakoot ja se että 
että nykyään kun on hyvin vaikeita haastaviakin tapauksia yleisopetuksen 
suurissa luokissa niin tuntuu et se on se suurin syy ja ainakin omalla kohdalla 
huomasin et kun edellinen luokka oli sellanen jossa oli hyvin paljon erityistä 
tukea vaativia oppilaita niin oli todella kuormittava luokka ja iso luokka oli.” 

 

 

Toinen opettaja eritteli, mikä haastavissa oppilaissa ja suurissa opetusryhmissä häntä 

kuormittaa: oppilaiden ongelmien syvyys ja oma riittämättömyyden tunne. Opettaja 

koki, että luokanopettajan koulutus ei riitä kaikissa tilanteissa: 

 

H2: ”Se kokemus mulla on tän 30 vuoden aikana että yhä syvempi ongelmia 
kohtaa, kohtaa lapsia, joilla on yhä syvempiä, että et tuntuu et se 
luokanopettajan koulutus ei kertakaikkiaan riitä, ettei ois yhtään hankala tai 
paha että ois kaikilla ihan erityisopettajan koulutus niin sit ois vähän 
enemmän jo eväitä, joskus tuntee sellasta neuvottomuutta että miten missäkin 
tilanteessa pitäis ja ois järkevää tehdä. Että se on kans kuormittavaa, se 
ongelmien syvyys.”  

 

 

Kaikki alkuopettajat kuitenkin nostivat esiin, että oma jaksaminen vaihtelee hyvin 

paljon riippuen siitä, millaisia oppilaita minäkin vuonna luokassa on ja kuinka moni 

tarvitsee erityistä tukea. Tällä hetkellä opettajat kuvailivat luokkiaan tasaisiksi. Yksi 

opettajista painotti omasta kokemuksestaan, että yksikin ”hankala oppilas” voi saada 

tilanteen luokassa opettajalle hyvin kuormittavaksi.  
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6.2.2 Työympäristöön liittyvät stressitekijät 
 

Opettajan työssä kuormittavien tekijöiden nähdään pitkälti olevan henkistä laatua 

(Kinnunen 1993, 72), mutta kuormitustekijöitä voivat olla myös fyysiseen 

ympäristöön liittyvät tekijät. Näistä nousivat esiin kaikilla jo edelläkin mainitut 

suuret luokkakoot ja yhdellä haastateltavalla suurimpana stressiä aiheuttavana 

tekijänä sisäilmaongelma ja siihen liittyvät koulujen vaihdot.  

 

Suuret opetusryhmät. Kaikki alkuopettajat mainitsivat suuret luokkakoot stressiä 

aiheuttavana tekijänä. Opettajat kokivat, että suuret opetusryhmät vievät opettajan 

huomion liiaksi ryhmänhallintaan ja aikaa muiden haasteiden käsittelylle jää liian 

vähän.  

 

Sisäilmaongelma. Koulujen huono sisäilma on viime aikoina ollut vahvasti esillä. 

Eräs opettajista kertoi sisäilmaongelman olevan suurin stressin aiheuttaja ja hän 

kertoi joutuneensa vaihtamaan usein koulua juuri sisäilmaongelman vuoksi ja kertoi 

sen olleen hyvin kuormittavaa. Opettaja painotti, että sisäilmaongelmaa ei 

välttämättä tunnisteta väsymyksen ja uupumuksen taustalla olevaksi tekijäksi:  

 

H1:”Ensinnäkin tämmönen mitä ei voi ollenkaan lukea pois tästä, on 
nimenomaan tää sisäilmaongelma. --- Joka ei joudu tästä kärsimään, se joku 
ei välttämättä ees tajua mistä se hirvee väsymys ja uupumus johtuu, niin se 
tulee tästä sisäilmaongelmasta.” 

 

 

6.2.3 Työn ja vapaa-ajan kytkentöihin liittyvät stressitekijät 

 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Haastatellut opettajat olivat perheellisiä ja 

heillä oli omia lapsia. Kaksi opettajista kertoivat työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisen aiheuttavan ajoittain kuormitusta. Erityisesti kuormitusta aiheutui 

omien lasten sairastaessa. Yksi opettajista kertoi erilaisin esimerkein kantavansa 

huolta omien lasten selviytymisestä arjen tilanteissa myös oman työpäivänsä aikana 

ja hän koki sen välillä lisäävän työssä koettua kuormitusta:  
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H1: ”Se mikä vaikuttaa kanssa työssäjaksamiseen on siis jokaisen 
henkilökohtainen kotitilanne, se on ihan päivän selvää ku jokasella vaikuttaa, 
on työ mikä tahansa, että tota noin nii että mikä tilanne mullaki, ---- lasta 
jokasen laista ja aina jos jonkilaista, niin joskus ne tulee töihin sillälailla 
niiku huolehtien, että mulla on käyny sillee ---- että saattaa joskus olla iha 
ehdottoman tärkeää vaikka soittaa mistä löytyy se ja se ja mihi mun avain on 
jääny, että on oven sisällä.” 

 
 

Kiire. Kaksi opettajista kokivat kiireen kuormittavan heitä ja he yhdistivät sen 

liittyvän nimenomaan työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisen vaikeuteen. Yksi 

opettajsta kertoi halustaan suunnitella oppitunteja huolella, mutta hän koki sen välillä 

mahdottomaksi oman henkilökohtaisen arjen keskellä: 

 

H1: ”On sitte että pitäs tehä tätä ja tätä ja tota noin nii ja sitte pitäs kuitenki 
ehtiä omia lapsia viemään kuitenkin ketä minnekki aina johonkin aikaan 
mutta yleensä mä tietenkin katson työhommat kuntoon ja näin mutta joskus 
on iha pakko lähtee että on joku lääkäri tai joku että just se että jos ei ehi 
valmistella eikä ehi katsoo seuraavaa päivää nii se on iha hirvee tilanne sitte 
tai stressaavaa ku ettii jotain paperia ja ettii jotain monistetta ja pitää oottaa 
ja pitäs olla askartelu jo valmistettu ja jotain tämmöstä että se siis kun ehtis 
valmistella, ehtis suunnitella se ois kaiken a ja o.” 

 

Opettaja kertoi kuitenkin, että hänelle on vuosien kokemuksen myötä tullut 

ammattitaitoa siinä määrin, että suunnittelemattakin tunnit sujuvat hyvin. Opettaja 

kertoi, että suunnittelematta jääneet tunnit kuitenkin aiheuttavat ylimääräistä stressiä 

jossain määrin. Toinen opettajista, joka koki kiireen kuormittavan häntä,  halusi 

kyetä henkilökohtaisempaan kontaktiin vanhempien kanssa, mutta myös hän koki 

tasapainottelun työn ja oman perheen välillä kiireen aiheuttajaksi ja rajoittavan 

kanssakäymistä vanhempien kanssa tällä hetkellä. Opettaja kertoi, että luokassa 

kaikki sujuu oppilailla tasaisen hyvin ja luokassa ei ole yhtään oppilasta, joka 

tarvitsisi jatkuvaa yhteydenpitoa vanhempien kanssa, mutta opettaja haluaisi silti olla 

enemmän yhteydessä vanhempiin. 

 

H3: ”Et jotenkin kauheen kiva ois että pystyis niiku henkilökohtasempaan  
jotenkin kontaktiin perheisiin mutta nyt vaan tuntuu et se aika aina jotenkin 
niiku työn ja oman perheen välillä sillai kuitenkin rajottaa sitä puolta, 
toisaalta niiku tässä luokassa ei oo semmosia jotka vaatis koko ajan, että ei 
mitään kritiikkiä esittänyt että ei tuu mitää tietoa koulusta, et ei semmosta oo 
kyllä ollu, mut ite tietenkin haluis tehä sen asian paremmin.” 
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Ylimääräiset projektit työajan ulkopuolella. Kaksi alkuopettajista koki, että heitä 

kuormittaa erilaiset projektit, jotka vaativat aikaa opettajilta oman luokan 

opettamisen lisäksi ja usein myös työajan ulkopuolella. Yksi opettajista nosti työn 

ulkopuoliset projektit tällä hetkellä kaikkein kuormittavammaksi tekijäksi:  

 

H3 ”Vaan ne mitkä kuormittaa on se extra mikä tulee kuitenkin täällä töissä 
et meillä on kaikennäköstä projekteja käynnissä on komenius hommia ja 
matikkaprojekteja välillä että se semmonen työ ehkä se mitä tulee sitä extraa 
mikä minua kuormittaa tällä hetkellä eniten.” 

 
 

Edellämainitut tekijät olivat siis opettajien kokemia työssään stressiä aiheuttavia 

tekijöitä. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin voimavaratekijöihin liittyviä alkuopettajien 

yksilöllisiä kokemuksia sekä niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.  

 

6.2.4 Sosiaalinen tuki voimavarana 
 

Työyhteisön tuki (rehtori ja kollegat). Kaikki haastatellut alkuopettajat painottivat 

työyhteisönsä toimivaa vuorovaikutusta sekä kollegoilta ja esimieheltä saatua tukea 

hyvin tärkeäksi tekijäksi työssäjaksamisen kannalta. Opettajat puhuivat 

haastatteluissa nimenomaan vuorovaikutuksen laadun merkityksestä. Haastatelluilla 

2. luokan opettajilla oli keskenään toimiva yhteys, jonka tärkeyttä he kaikki 

korostivat. Eräs opettajista kertoi heidän kokoontuvan viikoittain palavereihin 

jakamaan ajatuksiaan ja tuntojaan. Opettajan työn nähdään olevan pitkälti 

yksintyöskentelyä ja kollegoiden kanssa keskustelua kuuluu työpäivään työajan 

puitteissa suhteellisen vähän. Maslachin ja Leiterin (1997, 51–52) mukaan 

työuupumusta voi aiheutua  nimenomaan yksintyöskentelystä, ja jos työntekijät eivät 

voi jakaa kuormiaan keskenään, tuloksena voi olla katkeroitumista.  

 

Haastateltujen alkuopettajien kesken tuntui vallitsevan juuri sellainen vahva ”talon 

henki”, jota Vartiovaara (1996) toivoisi entistä enemmän opettajien keskuudessa 

muodostuvan. Ongelmista kertominen helpottaa huonouden, avuttomuuden ja 

voimattomuuden tunteita. (Vartiovaara 1996, 173.) Kaikki alkuopettajat kertoivat 

saavansa tukea työyhteisössään niin kollegoilta kuin esimieheltäkin ja kuvailivat 
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työyhteisönsä tukea esimerkiksi sanoilla ”hirveen tärkeetä” ja ”ääretön tuki”. Eräs 

opettajista kuvaili viikottaisia tapaamisia kollegoiden kesken terapeuttisiksi:  

 

H3: ”Vertaistuki on hirveen tärkeetä me lähestulkoon viikottain istutaan 
kokoonnutaan ja puhutaan. Mä en koe mitenkään et joku opettaja saattaa 
kokea tämmösen palaverit luokkatason opettajien kanssa jotenkin 
ylimääräsenä ja stressaavana mutta mun mielestä ne on kauheen 
terapeuttisia.” 

 

 

Viinamäen (1997, 154) mukaan oppilaiden haastavien tilanteiden pohtiminen 

työtovereiden kanssa saattaisi vähentää yksittäisen työntekijän epävarmuutta 

päätöstensä oikeellisuudesta ja samalla se voisi vähentää työperäistä rasittuneisuutta. 

Eräs opettajista kertoi, että rinnakkaisluokkien opettajakollegat oppivat tuntemaan 

hänen oppilaansa hyvin ja tämän vuoksi opettaja koki tulevansa ymmärretyksi ja 

saavansa parhaiten tukea juuri rinnakkaisluokkien opettajilta, joiden kanssa voi jakaa 

huolet oppilaista: 

 

H2: ”No kyllä niinkun tänkin porukan kans nyt puoltoista vuotta oon vetäny, 
niin aivan ääretön tuki on rinnakkais luokan opettajat et se on ihan 
semmonen paras, jos niille pystyy huokasee ja ne heti niiku ymmärtää mistä 
on kysymys ja muuta --- sillä tavalla porukkoina niiku toistemme lapsia 
opitaan tietämään ja sitä mitä siellä on.” 

 
 

Opettajista kaksi kertoi myös, miten he jakavat keskenään vastuualueita oman 

osaamisensa mukaan ja myös se on auttanut heidän työssäjaksamistaan. Kumpikin 

opettaja sai näin toimien tehdä sitä, missä tuntee olevansa hyvä ja he kokivat 

voivansa nauttia työstään. Toinen opettajista kertoi pitävänsä tärkeänä, että yhteistyö 

on niin mutkatonta ja tehokasta: 

 

H3: ”Mun mielestä se on aivan semmosta työssäjaksamiseen auttaa todella 
paljon, että sitte se että mikä on hirveen kivaa mitä me tässä tehään, --- 
naapuriluokassa on viimesen päälle oikeen pianisti ja musiikki-ihminen, me 
voidaan aika extempore vaihtaa et  anna sää mulle niitä joululauluja niin mä 
teetän sun luokalla enkelin, että se on hyvin tommosta mutkatonta, et ei 
toisaalta tarvii kahta tuntia istua ja pähkäillä miten tämä tehdään 
tiedostukirjeitä ja sitä ja tätä että että tää on hyvin mutkatonta tää yhteistyön 
tekeminen, kaippa sekin on sitte aina vähän kollegoista kiinni.” 
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Eräs opettajista kertoi haastattelussa, millainen työyhteisö häntä auttaa jaksamaan ja 

mitä hän työyhteisöltä odottaa. Kyseisellä opettajalla oli kokemusta kuudesta eri 

koulusta  ja täten myös kuudesta eri työyhteisöstä. Hän kertoi nähneensä monenlaisia 

työyhteisöjä ja kokemus oli tuonut hänelle ymmärrystä siitä, miten suuri merkitys 

työyhteisön vuorovaikutuksen laadulla voi olla omalle jaksamiselle: 

 

H1: ”Mä oon ollu sellasessa työyhteisössä, jossa pitää mennä vähän niiku 
aistia, että mikäs tunnelma täällä on tänään.  Se on hirveen raskas, ja syö 
hirveesti, jos ei oo välit ihmisten kanssa, että on sellasia voimakkaita 
persoonia, joita on täälläkin, mutta se, että kaikki tekee täällä sen saman 
päämäärän eteen töitä ja sitte vapaa-aika on erikseen.” 

 

 

Haastatellun opettajan mukaan työyhteisön avoimuus, keskinäinen kunnioitus ja 

luottamuksellisuus ovat avaimia työssäjaksamiseen. Nämä tekijät ovat myös 

Maslachin ja Leiterin (1997, 52) mukaan työyhteisön tärkeimmät tekijät 

työssäjaksamisen kannalta. Kyseinen opettaja tunsi tällä hetkellä olevansa todella 

hyvin toimivassa työyhteisössä. Hän koki, että työyhteisö on toimiva, koska sillä on 

selkeä tapa toimia ja jokainen opettaja sekä rehtori kantavat vastuuta työstään ja 

kaikki kunnioittavat toisiaan:   

 

H1: ”Mä tykkään ihan hirveesti siitä että kaikkien eniten mun 
työssäjaksamista auttaa se, että homma toimii ja se, että voi luottaa toisiin ja 
se, että kunnioitetaan keskenään toisia. Ja kaiken a ja o minusta mikä tästä 
on tullu esille että täällä homma toimii hirveen hyvin. Ja täällä on semmonen 
työyhteisö ja johtajuus tässä koulussa et jokainen opettaja hoitaa oman 
työsarkansa. Ja mulla on tasapainone olo sen takia ku homma toimii ja se 
että täällä ei mee turhaan lääräämiseen aika. ----- Ja kahvitauot on, mut se 
että työt tehdään ajallaan ja esimies valvoo että ne tehdään hyvin, 
ystävällisillä lempeillä otteilla.” 

 
 

 
Opettajat puhuivat paljon myös esimiehen merkityksestä työssäjaksamiselle. Eräs 

opettajista koki että rehtorin taito organisoida asioita ja puuttua huonosti toimiviin 

asioihin tarpeeksi nopeasti auttaa jaksamista hyvin paljon. Alkuopettajat kertoivat 

miten tärkeää on, että esimies osaa kuunnella ja hänelle voi aina mennä jakamaan 

ongelmia:  
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H3: ”Niiku sillonkin kun mulla oli haastava luokka  siis aina oli ovet avoimet 
mennä puhumaan esimiehen kanssa niistä ongelmista et se on jotenkin on 
kyllä ja koskaan mä en oo kokenu et mä oon joku rasite” 

 
H3: ”Ja tota ja jos aattelee et mikä auttaa jaksamaan on se mä ainakin koen 
esimies on meillä ainakin hirveen hyvä joka tukee työssä ja on valmis aina 
kuuntelemaan” 

 
 

Erityisopetusresurssit ja yhteistyö erityisopettajan kanssa. Kaikki opettajat kertoivat, 

miten tärkeässä asemassa jaksamisen kannalta ovat riittävät erityisopetusresurssit ja 

yhteistyö erityisopettajan kanssa. Opettajat kokivat koulunsa erityisopetusresurssit 

erittäin hyviksi ja kehuivat yhteistyön sujuvuutta erityisopettajan kanssa. Hyvät 

erityisopetusresurssit koettiin jaksamista edistäväksi tekijäksi. Yksi opettajista 

kuvaili voivansa nauttia työstään ja käyttää omaa ammattitaitoaan hyödyksi eri 

tavalla kuin ennen, kun hän sai tukea työlleen myös erityisopettajalta. Kyseinen 

opettaja koki huojentavana, että hän ei ole koskaan yksin miettimässä, mitä kukin 

oppilas tarvitsee, vaan voi luottaa saavansa apua erityisopettajalta.  

 
H1: ”Hyvä erityisopettaja on niin suuri apu ja tuki etten mä oo koskaan 
tuntenu olevani näin, sillä tavalla niiku, nauttinu työstä ja pystyny niinku 
olemaan sillä tavalla niiku, käyttämään hyödykseen tätä omaa tietotaitoa 
mikä mulla on.” 
 

 

Alkuopettajat puhuivat sosiaalisen tuen merkityksestä haastatteluissa myös ajallisesti 

paljon verrattuna muihin teemoihin. Yksi alkuopettajista painotti vielä haastattelun 

lopuksi, että on todella tärkeää tulla toimeen työkavereiden kanssa ja 

työssäjaksamiseen vaikuttaa paljon se, millaiset rinnakkaisluokan kollegat kunakin 

vuonna on. 

 
 

6.2.5 Työn palkitsevuus ja työssäviihtyminen voimavaroina 
 

Työn palkitsevuus. Kaikki alkuopettajat kokivat työnsä palkitsevana ja viihtyivät 

nimenomaan alkuopetuksessa. Työn palkitsevuuden kokemus liittyi kaikilla 

opettajilla vahvasti alkuopetusikäisten lasten ikäsidonnaisten piirteiden (innokkuus, 

aitous, välitön palaute) kokemiseen palkitsevana ja voimia antavana.  



    

 

53 

H1: ”ja nää innostuu vielä kaikesta et se on niin niiku palkitsevaa että se 
siihen työssäjaksamiseen alkuopetuksessa auttaa hirveesti se että ne todella 
saa mukaan pienilläkin keinoilla innostuu niin pienistä asioista niin 
hirveesti.” 

 

H3: Kyllä mä koen et se on palkitsevaa, että kyllähän se lasten välitön 
palaute semmonen on kaikista  tärkein tekijä mikä auttaa jaksamaan et he 
innostuu ja esimerkiks nyt joulun aika et he on ollu niin tohkeissaan kaikesta 
jouluaskareista ja lahjojen tekemisestä me on tehty sitä hirveesti et joka 
asiasta he on innostunut kyllä se on palkitsee.” 

 
 
Kaikki alkuopettajat kokivat viihtyvänsä työssään ja se oli tekijä, joka mainittiin 

stressiltä suojaavaksi tekijäksi, vaikkakin haastateltavat kokivat ensimmäisen luokan 

haastavaksi ja kuormittavammaksi kuin toisen ja kolmannen luokan. Syitä 

viihtymisen kokemiseen oli erilaisia riippuen opettajasta, mutta yhteistä sille oli 

kokemus omien luonteenpiirteiden ja alkuopettajuuden haasteiden ja erityispiirteiden 

yhteensopimisesta. Yksi opettajista esimerkiksi kuvaili nauttivansa nimenomaan 

laulamisesta ja leikkimisestä, jotka kuuluvat alkuopetuksen luonteeseen. 

  

H3: ”No emmä oon tykänny tästä hirveesti ja tää on mun mielestä hirveen 
palkitsevaa työtä ja jotenkin mä oon kuitenkin tämmönen leikkijä ja laulaja 
luonteeltani että niin täällä ehkä sitä puolta saa toteuttaa täällä enemmän” 

 

 

Kokemus nimenomaan alkuopetuksessa viihtymisestä oli tullut tietoiseksi kahdelle 

opettajalle työkokemuksen ja eri luokka-asteilla opettamisen kautta. Yksi 

alkuopettajista oli esimerkiksi opettanut kuudennen luokan musiikkia oman 

alkuopetusluokan lisäksi, mutta hän oli kokenut sen hyvin raskaaksi ajaksi ja kertoi, 

miten sen vuoden myötä alkuopetuksen kokeminen palkitsevana ja omimpana 

paikkana oli tullut hänelle tietoiseksi.  Opettaja oli ymmärtänyt viihtyvänsä 

nimenomaan alkuopetusikäisten lasten kanssa ja alkuopettajuuden sopivan hänen 

luonteelleen parhaiten: 

 

H1: Et sen mä koin kyllä ihan äärettömän raskaaks (kuudennen luokan 
musiikin opettamisen) et sit kun mä tulin tänne omien eppujen kanssa  et mä 
olin aivan niinkun lepoon pääsin tänne et et että kyllä mä niin kun koin sen 
hirvittävän raskaana sen kutosen. Et jotkut taas ei halua millään 
alkuopetukseen et isompien kanssa, se riippuu hirveesti siitä ihmisestä et mitä 
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haluaa opettaa ---- et se oli äärettömän raskasta eli kyllä siis mä iten nautin 
eniten tästä epputopusta jos vertaa niihin isompii. Et siinä on sit omat 
haasteet tulee sit niitten isompien kanssa tämmöset esimurkkuiän oireet. Nää 
on niin aitoja ja nää on vielä lapsia ja näitten kanssa on ihanaa.” 

 

 

Myös toinen opettaja kertoi opettaneensa vuoden ajan kyläkoululla, mutta hän oli 

huomannut kaipaavansa takaisin alkuopetukseen ja isompaan luokkaan, johon oli 

vuoden jälkeen palannutkin takaisin: 

 

H3: ”En mää tiiä mää oon niin kova puhumaan ja sosiaalinen että ehkä mä 
oisin sitten pitemmän päälle.. Se oli ihana rauhallinen, rauhottumisen vuosi 
mutta mutta, kuitenkin kaipaa semmosta sähinää ja elämää ympärilleen.” 

 

 

Työssäviihtyvyyttä lisääviksi voimavaratekijöiksi nostettiin esiin myös 

luonteenpiirteet, kuten huumorintajuisuus ja hyvä stressinsietokyky. Yksi 

alkuopettajista koki, että hänen työssäjaksamistaan ja työssäviihtymistään on auttanut 

näiden luonteenpiirteiden lisäksi myös ”sisäsyntyinen” pyrkimys nähdä jokaisessa 

lapsessa jotakin hyvää ja halu tuoda sitä esiin: 

 

H2: ”Kyl mä luulen se on varmaan siitä että näkee jokaisessa lapsessa sen 
kuitenkin sen hyvän ja pyrkii sitä kaivamaan esiin. Ja sieltä kautta se jotenkin 
tulee, että kukaan ei oo sellanen musta laatikko, sellanen mätä.” 

 
 

6.2.6 Työkokemuksen yhteydet stressin kokemiseen   

 
 
Edellä mainitsinkin työkokemuksen myötä kahdelle opettajalle muodostuneen 

ymmärrys viihtymisestä nimenomaan alkuopetuksessa, mutta tämän lisäksi 

alkuopettajat nostivat haastattelussa esille myös muita työkokemuksen yhteyksiä 

stressin kokemiseen. Opettajat kertoivat esimerkiksi, miten työkokemuksen kautta 

jokin stressitekijä oli muuttunutkin voimavaratekijäksi tai miten stressin aiheuttajaan 

oli oppinut suhtautumaan työkokemuksen myötä niin, että se ei enää nykyisin 

aiheutakaan samassa määrin stressiä kuin esimerkiksi opettajan uran alkuaikoina. 
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Työkokemuksesta ei erikseen kysytty haastatteluissa, mutta opettajat itse toivat sen 

esiin eri kysymysten yhteydessä.  

 
Työkokemuksen yhteyksissä stressin kokemiseen oli yhtenevyyksiä, mutta myös 

yksilöllisiä eroja. Yksi haastateltavista oli esimerkiksi kokenut, että työkokemuksen 

myötä hän on oppinut jättämään tietyt asiat omaan arvoonsa ja laittamaan asiat 

oikeaan arvojärjestykseen:  

 
H1: ”Oon ollu niin kato vihree sillon alussa, sillon siis mä oon vaatinut iteltä 
ihan liikaa. Sillon ei oo nähny sitä kokonaisuutta, et se on nimenomaan tullu 
vuosien myötä, omien lapsien myötä, voi että kokemuksen myötä ja niin 
monen eri koulun myötä, nyt vasta rupee olemaan, et on ollu kauheet sellaset 
paineet et miten tää homma menee, ei nää metsää puilta, et on niin kuin 
jotain ihan älyttömiä vaatii, et se on ihan tullu, et ei oikeesti nää mikä on 
oikeesti tärkeetä, et se ei oo tosiaankan ihan mitkään pilkun paikat, vaan et 
sillä lapsella on hyvä olla täällä. Mikään muu ei oo sen tärkeempää.” 

 
 

Työkokemuksen myötä kyseinen opettaja oli oppinut päästämään irti itselleen uran 

alkuaikoina asettamista liiallisista vaatimuksista ja oli alkanut ymmärtää, mikä on 

tärkeintä opettajan työssä. Opettaja oli tyytynyt hyväksymään sen, että ei kykene 

olemaan hyvä kaikessa ja hän oli löytänyt itselleen parhaan työskentelytavan. Hän oli 

alkanut jakamaan omaa osaamistaan yhdessä kollegojensa kanssa ja näin he olivat 

yhdessä oppineet hyödyntämään toistensa taitoja. Opettaja koki nauttivansa työstään, 

kun hän sai tehdä sitä, mitä parhaiten osaa:  

 
H1: ”Jos miettii kokoajan sitä punasta lankaa tätä työssäjaksamista niin se 
että kun löytää semmosen oman työskentelytavan, oman persoonan ettei 
tarvii esittää mitään muuta mitä on ja ottaa omat voimavarat, mä oon huono 
kuviksessa ja monessa muussakin, mut mä oon hyvä soittaa pianoo, hyvä 
opettaa musiikkia, et tekee sitä mitä tekee, siitä ponnistaa mistä mulla on 
eniten annettavaa, että itekin nauttii siitä.” 

 

 

Yksi alkuopettajista taas koki, että työkokemus oli tuonut varmuutta ja 

itseluottamusta seistä omien näkökulmien takana esimerkiksi kohdatessa vanhempia 

vaikeissa tilanteissa ja kykyä jättää taas näissä tilanteissa jotkin asiat tarvittaessa 

omaan arvoonsa: 
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H2: ”Semmosta vahvuutta että vähän nahka on sillä tavalla toivon ainakin 
nahka on sillä tavalla paksuuntunu, että osaa laittaa jotkut asiat omaan 
arvoonsa että sillon kun joku vanhempi on täällä kuuntelemassa ja mielestäni 
ratkasen hankalan tilanteen niin hyvin että itse olen tyytyväinen siihen niin 
sitten vanhemmalla saattaa olla siihen että se on hänen mielestään väärin 
ratkastu niin sellasessa tuntuu että hohhoijaa, niin semmosessa yrittää panna 
sitten jotkut asiat omaan arvoonsa, niin sillä tavalla se kokemus on 
vaikuttanu kun on monenlaisissa liemissä keitetty.” 

 

 
Yksi alkuopettajista nosti esiin myös, miten työkokemus on vaikuttanut häneen 

luottamukseensa oppilaita kohtaan. Opettaja koki, että työkokemuksen myötä hän on 

alkanut luottamaan enemmän myös oppilaisiin ja alkanut antamaan heille vastuuta 

niin, että itse ei tarvitse tehdä kaikkea:  

 

H1: ”Ja se auttaa työssä jaksamisessa sekin että pystyy delegoimaan omia 
oppilaita  ja että sähä voit tehä ton ja kiva hyvä kun keksit, sähä voit tehä ton 
ja laittaa noita seinälle ja muuta järjestäjän hommaa, eikä ite kokoajan tee 
kaikkea että se on se minkä mä oon oppinu vasta vuosien kuluttua, että 
yleensä aina ite on tehny kaiken että nyt mä teen ton ja ton ja ei jaksa ja ei 
ehi! Ja ne on iha onnellisia ku ne saa jonkun tehtävän hoidettavakseen ja ne 
on hirveen tärkeitä niille ja muuta. Että senkin niiku luottamuksen on tajunnu 
antaa vasta ja oppinu käyttää sitä oikeella lailla.” 
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7 POHDINTA 
 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin alkuopettajien kokeman stressin määrää kartoittavan 

kysely avulla ja kolmen alkuopettajan haastatteluaineiston analyysein pyrittiin 

kuvaamaan tarkemmin alkuopettajan työssä ilmeneviä stressi- ja voimavaratekijöitä, 

yhtäläisyyksiä ja toisaalta yksilöllisiä piirteitä alkuopettajien kokemuksissa ja 

mahdollisia alkuopetukseen liittyviä erityisiä kuormitustekijöitä. Pohdinnassa 

esitellään tulokset tiivistäen ja tarkastellaan niitä suhteessa aiempiin tutkimuksiin. 

Pohdin lisäksi tutkimuksen merkitystä ja tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä sekä esittelen jatkotutkimushaasteita. 

 

7.1 Tulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksen määrällisen osuuden analyysit toteutettiin Alkuportaat –seurannan osa-

aineistossa (136 opettajaa vastasi kyselyyn 1. luokalla ja 133 2. luokalla ja 101 

vastaajista oli samoja).Analyysien tavoitteena oli tuottaa lähtökohtatietoa 

alkuopettajien kuormittuneisuuden kokemuksista työssään. Määrällisen osuuden 

tutkimustulosten mukaan alkuopettajien kokema kuormittuneisuus oli lähes saman 

tasoista ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tämä tulos on samansuuntainen Kinnusen 

ja Salon (1993) sekä Mäkisen (1980) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan eroja 

opettajien stressin kokemisessa eri luokka-asteiden välillä ei juuri ole nähtävissä. 

(Kinnunen & Salo 1993; Mäkinen 1980.) Kartoittavan osuuden tulosten mukaan 

alkuopettajat kokivat työnsä vastuulliseksi ja he kokivat työnsä muuttuneen ajan 

myötä myös vaativammaksi. Aikapaineita koki työssään noin kolmannes sekä 1. että 

2. luokan opettajista (30,8 % edellisistä ja 34,1 % jälkimmäisistä oli aikapaineita 

koskevan väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä). Kaikkiaan, kyselyyn 

vastanneilla alkuopettajilla ei kuitenkaan näyttänyt esiintyvän kovin runsasta stressin 

tai uupumisen kokemusta. Vaikka hieman yli kolmannes 1. ja 2. luokan opettajista 

vastasi ajattelevansa töitä myös vapaa-ajalla (32,4 % ja 39,1 %), vain harvat kokivat 

huonoa omaatuntoa työhön liittyvistä asioista (4,5 % ja 3,8 %) tai työn aiheuttavan 

ongelmia läheisissä ihmissuhteissa (4,4 % ja 5,6 %). Tulokset olivat jossain määrin 

yllättäviä suhteessa kirjallisuuteen, jonka mukaan opettajan työtä pidetään yleisesti 
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uuvuttavana ja stressaavana: vaikka alkuopettajan työ koettiin erittäin vastuullisena 

ja sen vaatimusten nähtiin lisääntyneen, työuupumuksen määrä oli verraten vähäinen.  

 

Haastatteluaineiston analyysillä tarkasteltiin syvemmin alkuopettajan stressin 

kokemusta. Tarkoituksena oli selvittää, millaisina alkuopettajat kokevat työnsä 

stressi– ja voimavaratekijät sekä millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja opettajien 

kokemuksissa ilmenee. Haastatteluvastausten sisällönanalyysissä nousi esiin  , että 

haastatellut 2. luokan opettajat eivät kokeneet työssään erityistä stressiä tai 

kuormitusta nykyhetkessä eivätkä kaivanneet muutoksia työhönsä. Heidän 

kokemustensa mukaan alkuopettajan työ on kuitenkin haastavaa ja erityisesti työuran 

alkuvaiheisiin liittyi osalla opettajista uupumisen kokemuksia. Opettajien kuvailemat 

kuormitustekijät voitiin jaotella kolmeen luokkaan: työn sisältöön, työn ja vapaa-ajan 

kytkentöihin sekä työympäristöön ja resursseihin liittyvään stressiin. Haastatellut 

opettajat kuvasivat erityisiä stressitekijöitä olevan varsinkin ensimmäisellä luokalla, 

jonka opettajat kokivat raskaammaksi kuin toisen luokan opettamisen.  Ensimmäisen 

luokan opettamiseen liittyvinä erityisinä haasteita he nostivat esiin 

seuraavia:rutiinien luominen ja koululaisen rooliin saattaminen, huoli ja vastuu 

oppilaiden alkuvalmiuksien oppimisesta sekä sosiaalisten taitojen opettamiseen ja 

ryhmäytymisprosessiin liittyvät seikat. Opettajat kertoivat myös alkuopetusikäisten 

jatkuvan huomion ja avun tarpeen käytännön asioissa olevan välillä stressaavaa. 

Kaikki kokivat tilanteen helpottuvan toisella luokalla, jolloin oppilaat toimivat 

itsenäisemmin ja ovat oppineet koulun tavat.  

 

Opettajien kuvailemat alkuopetukselle ominaiset stressitekijät eivät kuitenkaan 

kuormittaneet ketään opettajista henkilökohtaisesti. Ne syytekijät, jotka alkuopettajat 

nostivat työssään nykyhetkellä eniten stressiä ja kuormitusta aiheuttaviksi olivat 

pitkälle samoja kuin aiemmissakin tutkimuksissa on löydetty opetustyössä stressiä 

aiheuttaviksi: esimerkiksi oppilaiden haastava käytös, kiire sekä suuret 

heterogeeniset opetusryhmät. (ks. Kinnunen 1985, Santavirta ym. 2001) 

Haastateltujen alkuopettajien stressiltä suojaavaksi kuvailemat voimavaratekijät 

näyttivät sen sijaan liittyvän osaltaan juuri alkuopetuksen luonteeseen.  
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Voimavaratekijät jäsentyivät sisällönanalyysin perusteella neljään tekijään: työn 

palkitsevuus, työssä viihtyminen, sosiaalinen tuki ja työkokemus. Kaikki opettajat 

kokivat voimavaraksi alkuopetusvaiheen oppilaiden ikäsidonnaiset ominaisuudet 

(aitous, innokkuus, välitön palaute). Alkuopettajat kokivat saavansa voimaa työhönsä 

juuri oppilaiden innokkuudesta. Haastateltavat kokivat viihtyvänsä työssään ja 

yhteistä viihtymisen kokemiselle oli kokemus alkuopettajuuden ja omien 

luonteenpiirteiden yhteen sopimisesta. Feldt, Mäkikangas ja Kokko (2005) toteavat 

että nykyään työelämässä työntekijään kohdistuu paljon odotuksia ja vaatimuksia 

(esimerkiksi yhteistyökyky, tehokkuus, kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä, 

tulevaisuususko), jotka liittyvät yksilöiden persoonan ominaisuuksiin ja näitä taitoja 

voidaan oppia työelämässä. Heidän mielestään joillakin ihmisillä näitä kyseisiä 

taitoja on kuitenkin ”luonnostaan” enemmän kuin toisilla. (Feldt, Mäkikangas & 

Piitulainen 2005, 95.) Tämän perusteella voisi ajatella, että haastatelluilla oli 

”luonnostaan” tavallista enemmän alkuopetukseen tarvittavia luonteenpiirteitä, koska 

he olivat alkuopetukseen itse hakeutuneet ja kokivat sen haasteet itselleen 

soveltuviksi ja mielekkäiksi. Jollekin toiselle esimerkiksi oppilaiden innostuneisuus 

ja tuen ja ohjauksen tarve voisivat olla stressaavia ja uuvuttavia tekijöitä. On 

mahdollista että haastattelun tuottamat havainnot olisivat olleet erilaisia, jos 

haastateltavana olisi ollut alkuopettajia, joka eivät ole voineet vaikuttaa siihen, millä 

luokka-asteella he opettavat. 

 

Syytä siihen, miksi alkuopettajat eivät kokeneet olevansa kuormittuneita ja 

stressaantuneita, vaikka he mainitsivat työssään olevan paljon kuormitustekijöitä, 

voisi selittää myös työssä koettujen voimavaratekijöiden määrällä suhteessa 

koettujen stressitekijöiden määrään. Kinnusen (1993, 72) mukaan voimavaratekijät 

vähentävät stressaavien tilanteiden määrää tai auttavat niiden kohtaamisessa 

tuottamalla tehokkaampia hallintakeinoja stressaaviin tilanteisiin. Opettajat 

muodostivat keskenään tiivin työyhteisön saman koulun 2. luokan opettajina ja he 

jakoivat ajatuksiaan ja purkivat tuntojaan viikottaisissa suunnittelupalavereissa. On 

tutkittu, että esimerkiksi hankalien oppilastapausten pohtiminen työtovereiden kanssa 

saattaisi vähentää työperäistä rasittuneisuutta. (ks. Viinamäki 1997) Haastatellut 

opettajat painottivat myös koulunsa rehtorilta saamaansa tukea tärkeäksi jaksamista 

edistäväksi tekijäksi. Hakanen (2006) on todennut, että esimiehen tuki on merkittävä 
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voimavaratekijä, jonka avulla on mahdollista kokea työn imua, vaikka luokassa 

muuten olisikin kuormittava tilanne. Voimavaratekijät lisäävät ja suojaavat työn 

imua vaikuttaen täten positiivisesti työssä koettuun viihtymiseen. (Hakanen 2006, 

38–39.)  

 

Haastateltujen opettajien suhteellisen vähäiselle työstressin kokemukselle voi löytää 

selityksiä myös  stressimalleihin sisältyvästä näkemyksestä siitä, että stressi syntyy 

yksilön omien tulkintojen kautta yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa 

(ks. myös Lazarus & Folkman 1984).  Selyen (1976) mukaanstressi ei ole sellaista, 

mitä elämässä pitäisi tai edes voisi välttää. Stressissä on täten kyse tasapainon 

etsimisestä ali– ja ylikuormittumisen välillä sekä positiivisen stressin 

maksimoimisesta ja negatiivisen stressin minimoimisesta. Selyen mukaan stressiin 

voi kuitenkin sopeutua. Alkuopettajien kokemuksissa työkokemus nousi vahvasti 

esiin ja tätä Selyen (1976) näkemystä soveltaen olisikin mahdollista ajatella, että 

haastattelemani alkuopettajat olisivat työkokemuksen myötä hyväksyneet tiettyjen 

kuormitustekijöiden kuuluvan opettajan työhön ja sopeutuneet niiden olemassaoloon 

karttuneen työkokemuksen ja sitä kautta syntyneen työn hallinnan tunteen avulla. 

Työkokemuksen myötä alkuopettajat olivat osanneet päästää irti esimerkiksi itselleen 

asettamistaan liiallisista vaatimuksista ja löytäneet sen, mikä heidän mielestään 

opettajan työssä on tärkeintä. 

 

Alkuopettajien työssä kokemaa stressiä voi tarkastella myös Karasekin ja Theorellin 

(1990) työstressimallin sisältämien piirteiden avulla. Karasekin ja Theorellin (1990) 

työstressimallissa yksilön työhyvinvointiin vaikuttavat kolme psykososiaalista 

piirrettä (työn hallinta, vaatimukset ja sosiaalinen tuki), joille on tukea myös muiden 

tutkijoiden taholta. (ks. Kinnunen & Feldt 2005). Haastateltujen alkuopettajien 

kokemuksista löytyi kaikki kolme työn Karasekin ja Theorellin (1990) malliin 

sisältyvää psykososiaalista piirrettä, joiden on katsottu vaikuttavan edistävästi 

yksilön työhyvinvointiin. Alkuopettajat kokivat työssään olevan paljon 

vaatimustekijöitä, mutta heidän kokemuksistaan välittyi vahvasti myös sosiaalisen 

tuen stressiltä suojaava merkitys sekä työkokemuksen kautta tullut työn hallinnan 

tunne. Vaikka tarkoitukseni ei ole yleistää tai etsiä tyyppitapauksia, on kuitenkin 

mahdollista, että juuri näiden psykososiaalisten tekijöiden yhdistyminen 
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haastateltujen kokemuksessa ja erityisen vahvaksi koettu sosiaalinen tuki sai 

haastatellut alkuopettajat kokemaan nykyhetken työnsä viihtyisänä ja palkitsevana.  

 

7.2 Tutkimuksen merkitys  

 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin alkuopettajien työstressiä erityisesti stressi- ja 

voimavaratekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen merkitystä ja tärkeyttä voisi 

perustella nojaten Kinnusen (1985, 1) näkemykseen opetustyön luonteesta 

pitkäkestoisena ja intensiivisenä vuorovaikutuksena opettajan ja oppilaiden välillä. 

Vuorovaikutuksen laatu on riippuvainen opettajan psyykkisestä hyvinvoinnista ja 

opettajan käyttäytymisellä sekä ongelmilla voi siten olla vaikutusta monen 

kymmenen oppilaan kehitykseen ja viihtymiseen koulussa. (Kinnunen 1985, 1.) 

Tutkimus alkuopettajien työstressistä on tärkeää, koska erityisesti ensimmäisten 

vuosien aikana luodaan pohja tuleville kouluvuosille. Oppilaiden on tärkeää saada 

turvallisia ja itsetuntoa vahvistavia kokemuksia heti oppimisen alkutaipaleella omalta 

opettajaltaan. Tämä tavoite ei voi toteutua, jos alkuopettajalla on stressi- ja 

uupumiskokemuksia työssään.   

 

Tutkimukseni toi rohkaisevaa tietoa alkuopettajan työn kannalta. Lähtötietoa 

tuottavan kyselyaineistoon perustuvan kartoituksen perusteella alkuopetus ei 

näyttäisi olevan erityisesti kuormittava paikka. Vaikka opettajan työtä pidetään 

yleisesti stressaavana ja uuvuttavana, havaittiin haastateltujen kolmen alkuopettajan 

kokemuksissa monia stressiltä suojaavia tekijöitä. Erityisesti sosiaalinen tuki 

näyttäytyi vahvana stressiltä suojaavana tekijänä. Tämä tutkimus toi tietoa myös 

niistä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa stressiä kuten työhön liittyvien, mutta 

konkreetin opetuksen ulkopuoliset projektit, suuret luokkakoot ja fyysiset 

työolosuhteet (sisäilmaongelmat). Tutkimus nosti voimakkaasti esiin työkokemuksen  

merkityksen työssäjaksamiselle.  Haastatellut kokivat vasta työkokemuksen kautta 

löytäneensä itselleen omimmat työskentelytavat ja he olivat ymmärtäneet, että omat 

vaatimukset voivat joskus olla liian suuret (kuten haastatelluilla opettajilla uran 

alkuaikoina) ja johtaa siten stressin ja uupumisen kokemuksiin. Koen tästä tuloksesta 

olevan myös itselleni hyötyä tulevaan opettajan uran aloittamiseen. Uskon, että uran 
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alkuaikoina voi välttyä monenlaiselta stressiltä, kun asettaa itselleen tavoitteet ja 

vaatimukset, jotka ovat realistisia.  

 

Tutkimuksen havainnot opettajien kuormitukseen liittyvistä ja toisaalta stressiltä 

suojaavista tekijöistä olivat pitkälti yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa. Nämä 

havainnot voivat olla sovellettavissa myös koulun arkeen. Tunnistettavissa on sekä 

kuormitusta lisääviä tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa ainoastaan rakenteellisella ja 

hallinnollisella tasolla (esimerkiksi ryhmäkoot, avustajien määrä) että joitakin 

tekijöitä joihin kouluilla lienee hyvätkin mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi 

johtamisen, käytäntöjen ja toimintakulttuurin tasolla. Erityisen merkittävänä esiin 

nousee opettajien välisen yhteisöllisyyden ja yhteistyön mahdollisuuksien 

tukeminen, mikä voi tarkoittaa vaikkapa yhteisopetuksen mahdollistamista tai tuen 

tarjoamista tiimien muodostamiselle. Myös oppilashuollon vahvempi tuki haastavien 

tilanteiden kohtaamiseen, opettajien kuuleminen ja heidän omien 

vaikutusmahdollisuuksiensa varmistaminen on tärkeää. Näiden lisäksi 

työhyvinvointia tukevat yhteiset tilaisuudet (koulutukset, työnohjaus, tyky-toiminta) 

ja kehittämiskeskustelut sekä uusien työyhteisön jäsenten perusteellinen 

perehdyttäminen ja mentorointi. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni tärkein anti itselleni oli sen ymmärtäminen, että 

tutkijan täytyy hyväksyä, että ne lähtökohdat, josta tutkimusta lähdetään tekemään, 

voivat muuttua tutkimuksen myötä ja avoimuus aineistolle on hyvin tärkeää koko 

tutkimuksenteon ajan. Kirjallisuuden perusteella oletin vahvasti, että alkuopettajat 

ovat stressaantuneita ja uupuneita ja että löydän paljon syytekijöitä, jotka selittävät 

stressiä ja uupumista. Ollessani avoin aineistolle, sainkin hyvin erilaisia tuloksia 

verrattuna lähtökohtiin, joista lähdin tutkimusta tekemään. Kyselyyn osallistuneet ja 

etenkään haastatellut alkuopettajat eivät kokeneetkaan erityistä vahvaa stressiä 

työssään. Ymmärsin, että tutkijan täytyy olla jatkuvasti herkkänä tunnistamaan 

omien arvojen, asenteiden ja lähtökohtien vaikutus omalle ajattelulleen ja 

tulkinnoilleen ja pyrittävä näkemään tutkittava ilmiö niiden läpi, jotta tutkimus olisi 

luotettava.  
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7.3 Luotettavuus, eettisyys ja jatkotutkimushaasteet  

 
Luotettavuus. Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää osaltaan se, että alkuopettajien 

työstressin tutkimusmenetelminä käytettiin niin määrällistä kuin laadullista 

tutkimustapaa, jolloin stressi–ilmiön moninaisuutta voitiin tarkastella kahdesta 

erilaisesta tarkastelunäkökulmasta. Alkukartoitus mahdollisti yleisemmän tarkastelun 

opettajien stressin määrästä ja haastatteluosuudella päästiin syvemmälle opettajien 

yksilöllisiin kokemuksiin.  

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä käytettyjen mittarien ja 

otoksen edustavuuden perusteella. Tämän tutkimuksen määrällisessä ja kartoittavassa 

osuudessa käytettiin Alkuportaat –seurantatutkimukseen sisältyvää kyselyaineistoa. 

Jyväskylän yliopiston eettinen lautakunta on hyväksynyt seuranan 

tutkimusmenetelmät sekä tutkimuslupien hankinnassa, aineiston käsittelyssä ja 

tietosuojan varmistamisessa käytetyt menettelyt. Kyselyaineiston keräämiseen oli 

valittu kansainvälisesti tunnetut ja yleisesti käytetyt menetelmät koskien opettajien 

stressiä (ERI-malli; Siegrist ym. 2004) ja työuupumusta (BBI-15; Näätänen ym. 

2003). Stressiarviointien ja työuupumuksen arvioinneissa käytettiin kyseisistä 

mitoista kuitenkin huomattavasti alkuperäisestä lyhennettyjä versioita ja tämän 

vuoksi raportointi tehtiin osioiden tasolla eikä summamuuttujien tasolla. 

Tutkimuksen rajoituksena on se, että suoraa vertailua kotimaisiin tutkimuksiin 

täsmälleen samoilla muuttujilla ei voitu tehdä  Käytettäessä kyselyä 

aineistonkeruutapana luotettavuutta saattaa heikentää se, että vastaajat voivat 

ymmärtää kysymyksiä väärin, jättää vastaamatta tai eivät suhtaudu kyselyyn 

tarpeeksi vakavasti eivätkä täytä kyselyä huolellisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa 

teoriaan, analyysitapaan, aineiston ryhmittelyyn, luokitteluun sekä tutkimuksen 

johtopäätöksiin. (Vilkka 2005, 158–159.) Tutkimustekstiä kirjoittaessani olen 

pyrkinyt antamaan lukijalle mahdollisimman tarkan selon siitä, mitä olen 

tutkimuksessani tehnyt sekä miksi ja miten olen pyrkinyt tiedostamaan omien 

lähtökohtien, asenteiden ja arvojen vaikutuksia analyysiä tehdessäni. Erityisen 

tärkeäksi koin analyysivaiheen tarkan avaamisen tutkimustekstissäni. Vilkan (2005) 
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mukaan arvovapaaksi  tutkimuksen tekee se, että tutkija paljastaa tutkimukseen 

vaikuttavat arvonsa ja tekee kaikki asiat tutkimuksessaan läpinäkyviksi. (Vilkka 

2005, 60.) 

 

Mahdollisten aineistosta tehtyjen tulkintojen ongelmien lisäksi haastattelun 

luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastateltavat ovat antaneet sosiaalisesti 

suotavia vastauksia. Haastateltava voi myös antaa tietyistä aiheista tietoa, vaikka 

tutkija ei kysykään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 206.)  Laadullisessa 

tutkimusmenetelmässä tutkimustuloksiin vaikuttaa aina myös aineiston keräämisen 

ajankohta sekä tilanne, paikka ja aika (Vilkka 2005, 168). Alkuopettajia haastateltiin 

aivan joulun alla, joka on kiireistä aikaa kouluissa. Joulukiireiden vuoksi monille ei 

ollut mahdollista osallistua haastatteluun. Laadullinen aineistoni perustuu vain 

kolmen opettajan haastatteluun, joilla oli keskenään hyvin toimiva yhteys ja jotka 

olivat kaikki samasta koulusta. Eräs työn rajoitus on siten tämän otoksen erityinen 

luonne. Jos haastattelemani opettajat olisivat olleet eri kouluista ja eri työyhteisöistä, 

olisin voinut saada hyvin erilaisia vastauksia kysymyksiini.  Tutkimukseni edustaa 

hyvin tiiviiseen ja toimivaan työyhteisöön kuuluvien alkuopettajien näkemystä ja 

kokemusta omasta työstään ja siihen liittyvistä kuormitustekijöistä, eikä sitä voi tai 

ole tarkoituskaan yleistää koskemaan alkuopettajia laajemmin. 

 

Kaiken kaikkiaan gradun teko oli pitkäkestoinen prosessi johtuen äitiyslomasta 

kesken gradun teon, mutta toisaalta prosessin pitkäkestoisuus myös lisää 

tutkimukseni luotettavuutta. Vilkan (2005, 174) mukaan prosessikirjoittaminen on 

laadullisessa tutkimuksessa suositeltavaa, koska se paljastaa parhaiten tutkijan 

ymmärryksen muuttumisen tutkimuksen alkuvaiheen hapuilusta lopullisiin 

mahdollisimman kattaviin tulkintoihin. Huomasin selkeästi, miten ajan myötä 

kirjoittaminen ja oma ymmärrys muuttuivat ja sen myötä myös tutkittava ilmiö ja 

siihen liittyvä kirjallisuus jäsentyivät selkeämmiksi. 

 

Eettisyys. Tutkimustani tehdessä olen pyrkinyt noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä prosessin jokaisessa vaiheessa. Tutkimukseen osallistuminen oli 

luonnollisesti vapaaehtoista sekä kyselyn täyttäneille että haastatelluille opettajille. 

Hieman ennen varsinaista haastattelua opettajilla oli mahdollisuus tutustua 
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haastattelun teemoihin yleisellä tasolla. Yksityisyyden suojan varmitamiseksi käytän 

haastateltavista vain lyhenteitä H1, H2, H3, enkä ole myöskään otoksen kuvauksessa 

liittänyt haastateltaviin tunnistetietoja (esimerkiksi työkokemuksen määrä erikseen 

kullakin haastateltavalla). Samasta syystä jätin aineistolainausten ulkopuolelle 

sellaiset kuvaukset, jotka olisivat voineet johtaa haastateltavien tunnistamiseen, 

eivätkä haastattelupaikkakunta tai koulu käy ilmi raportistani. Olen säilyttänyt 

kerättyä aineistoa huolellisesti ja se on kaiken aikaa ollut vain minun omassa 

käytössäni.  

 
Jatkotutkimushaasteita. Tässä tutkimuksessa haastatelluilla opettajilla oli keskenään 

tiivis työyhteisö ja he painottivat sosiaalisen tuen merkitystä omalle jaksamiselleen. 

Olisi mielenkiintoista tutkia eri työyhteisöissä työskentelevien alkuopettajien 

kokemuksia ja nähdä näyttäytyykö sosiaalinen tuki tällöin yhtä vahvasti olevan 

yhteydessä koetun stressin määrään ja selittääkö sosiaalinen tuki stressin kokemusta 

merkityksellisellä tavalla. 

 

Opettajien stressiä on pääosin lähestytty stressin ja uupumuksen näkökulmasta. 

Haastateltujen alkuopettajien kokemuksissa painottui kuitenkin enemmän 

työhyvinvoinnin näkökulma ja työssäviihtyminen. Mielestäni tarvitaankin yleisesti 

ottaen enemmän tutkimusta, jossa keskitytään stressin ja uupumisen sijaan opettajien 

hyvinvointiin ja kuvataan tästä näkökulmasta opettajan työtä. Työstressitutkimuksia 

on myös kritisoitu niiden poikkileikkausluonteesta. Kinnusen (1993) mukaan 

perinteinen ”asetelma” poikittaistutkimuksissa, jotka perustuvat kyselyihin ja 

haastatteluihin, hankaloittaa työn, stressin ja terveyden välisten 

vuorovaikutussuhteiden selvittelyä. Kinnusen mukaan samanaikaisesti mitattujen ja 

usein myös samojen ihmisten arvioihin perustuvien ilmiöiden välisten 

riippuvuuksien tulkinta vaikutussuhteiksi on haasteellista ja voi johtaa myös vääriin 

päätelmiin. (Kinnunen 1993, 78.) Opettajien työstressin selvittämiseksi tarvittaisiin 

siis enemmän myös pitkittäistutkimusta.  
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko: Kuormitus alkuopettajan työssä 
 
 

1. PERUSTIEDOT 
• Ikä, sukupuoli 
• Koulutus, täydennyskoulutukset 
• Työhistoria, opettajakokemus, vuodet alkuopetuksessa 
• Luokka, oppilasmäärä, erityisoppilaat 
• Työn päätoimisuus/sivutoimisuus, alkuopetuksen vapaaehtoisuus 

 
 

2. TYÖSSÄJAKSAMINEN 
• Miksi opettajat yleensä uupuvat mielestäsi opetustyössä? 
• Mitkä tekijät aiheuttavat kuormitusta tai uupumista nimenomaan 

alkuopetuksessa? 
• Mitkä tekijät kuormittavat sinua omassa työssäsi eniten? 
• Mitkä tekijät edesauttavat opettajien jaksamista? Entä erityisesti 

alkuopetuksessa? 
• Mitkä tekijät edesauttavat eniten sinun työssä jaksamistasi? 
• Eroaako alkuopetus mielestäsi muista opetusasteista stressin suhteen? 

 
 

3. PYSTYVYYSUSKOMUKSET (kuvio) 
• Opettajan työn haasteita on tutkimusten mukaan voitu jaotella neljään 

eri ryhmään (opetuksen keinojen löytäminen, oppilaan osallistaminen, 
ryhmän toiminnan organisointi, yhteistyö kollegojen ja vanhempien 
kanssa. ) Missä määrin sinun on mahdollista vastata eri haasteisiin? 
Skaala 1…. 5  + perustelut 

 
 

4. HALLINTAKEINOT 
• Mitkä asiat auttavat vähentämään kuormitusta alkuopettajan työssä? 
• Miten saat stressaavan tilanteen laukeamaan? 
• Mitä muutoksia haluisit työhösi? Oletko tehnyt muutoksia? 

 
 
Mitä muuta haluaisit sanoa? 
 
 
KIITOS HAASTATTELUSTA 


