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TIIVISTELMÄ

Laaja,  Sonja.  2015.  Opettajien  pystyvyysuskomukset  ja  niiden yhteydet  koulun 

ilmapiiriin  ja  johtajuuteen.  Kasvatustieteen  pro  gradu  -tutkielma.  Jyväskylän 

yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

Tutkimuksessa  tarkasteltiin,  missä  määrin  alakoulun  kuudennen  luokan  opettajat 

kokevat pystyvyyttä ohjauksellisten strategioiden, ryhmän toiminnan organisoinnin ja 

oppilaiden  osallistamisen  suhteen.  Kiinnostuksen  kohteena  oli  myös,  missä  määrin 

opettajien  kokemukset  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta  ovat  yhteydessä  heidän 

pystyvyysuskomuksiinsa.  Lisäksi  selvitettiin,  onko opettajien pystyvyysuskomuksissa 

sekä  kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta eroja  sukupuolesta  ja 

työkokemuksen  määrästä  riippuen.  Tutkimuksessa  käytettiin  Alkuportaat-

seurantatutkimuksen  aineistoa.  Aineisto  kerättiin  98  kuudennen  luokan  opettajalta 

kyselylomakkeilla  keväällä  2013  ja  analysoitiin  käyttäen  korrelaatioanalyysiä  sekä 

ryhmävertailuja. 

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat kokivat pääosin vähintään jonkin verran 

tai  melko paljon  pystyvyyttä  kaikilla  kolmella  osa-alueella.  Opettajat  kokivat  eniten 

pystyvyyttä  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen,  toiseksi  eniten  oppilaiden 

osallistamisen  suhteen  ja  vähiten  ohjauksellisten  strategioiden  suhteen. 

Korrelaatioanalyysien mukaan koulun johtajuus ja yhteistyö koulussa olivat yhteydessä 

opettajien  ohjauksellisia  strategioita  koskeviin  pystyvyysuskomuksiin.  Lisäksi 

oppilassuhteet  ja  koulun resurssit  olivat  yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin 

koskien ryhmän toiminnan organisointia. Sukupuolten välisessä vertailussa ilmeni, että 

miesopettajat  arvioivat  koulun  resurssit  hieman  paremmiksi  kuin  naisopettajat. 

Työkokemuksen  määrän  suhteen  tehdyt  vertailut  osoittivat  muun  muassa,  että 

keskimääräisen  työkokemuksen  (11–15  vuotta)  omaavat opettajat  arvioivat  koulun 

päätöksentekoa kielteisemmin kuin kokeneemmat opettajat. Tutkimus antaa ymmärrystä 

siitä,  millaisilla  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen  liittyvillä  tekijöillä  voitaisiin 

mahdollisesti tukea opettajien pystyvyyden tunteita.

Hakusanat:  opettajien  pystyvyysuskomukset,  koulun  ilmapiiri,  koulun  johtajuus, 

Alkuportaat
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1 JOHDANTO

Opettajan  työ  on  haastava  ammatti.  Kansainvälisesti yksi  opetusalan  suurimpia 

ongelmia  on  opettajien  vaihtuvuus  ja  siirtyminen  pois  opetusalalta,  etenkin  uraansa 

aloittelevien  opettajien  kohdalla  (Cohen,  McCabe,  Michelli  & Pickeral  2009;  Hong 

2010).  Tutkimusten  mukaan  opettajien  eläköitymisestä  johtuva  vaihtuvuus  on 

suhteellisen  pientä  verrattuna  opettajien  vaihtuvuuteen  työtyytymättömyyden  ja 

työpaikan tai alan vaihdon takia (Ingersoll 2001). 

Suomessa  opettajien  vaihtuvuus  on  aiemmin  ollut  kansainvälisesti  verraten 

vähäistä,  mutta  sen  on  havaittu  olevan  kasvava  ongelma  pääkaupunkiseudulla  ja 

erityisopetuksessa  (Ervasti,  Kivimäki,  Pentti,  Vahtera  &  Virtanen  2013).  Lisäksi 

monissa tutkimuksissa on todettu opettajien pitävän työtään henkisesti kuormittavana 

(Ervasti  2012;  Ervasti  &  Perkiö-Mäkelä  2013).  Kokemukset  työn  henkisestä 

kuormittavuudesta  puolestaan  saattavat  lisätä  työpaikan  tai  ammatin  vaihtoaikeita 

(Ervasti ym. 2013).

Opettajien  pystyvyysuskomukset  ovat  tärkeitä  muun  muassa  opettajien 

vaihtuvuuden näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että opettajat, 

jotka  jättävät  opettajan  työnsä,  kokevat  vähemmän pystyvyyttä  kuin  opettajat,  jotka 

pysyvät  opettajan  tehtävässä  (Glickman  &  Tamashiro  1982;  Hong  2010). 

Pystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan henkilön uskomuksia omiin kykyihinsä toteuttaa ne 

toimenpiteet,  jotka  tarvitaan  halutun  lopputuloksen  saavuttamiseksi  (Bandura  1995; 

1997). Opettajien pystyvyysuskomukset ovat opettajien uskomuksia omista kyvyistään 

vaikuttaa  oppilaidensa  oppimiseen  ja  sitoutumiseen  myös  haastavimpien  ja 

motivoitumattomimpien  oppilaiden  kohdalla  (Armor  ym.  1976;  Guskey  &  Passaro 

1994; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001). 

Opettajien pystyvyysuskomusten on todettu olevan vahvasti yhteydessä moniin 

opettajiin ja oppilaisiin liittyviin myönteisiin tekijöihin, kuten opettajien sinnikkyyteen, 

innostukseen,  sitoutumiseen  ja  ohjauskäytänteisiin  sekä  oppilaiden  suoriutumiseen, 

motivaatioon  ja  pystyvyysuskomuksiin  (Tschannen-Moran  &  Woolfolk  Hoy  2001). 

Koulun ilmapiirin ja johtajuuden yhteyksiä opettajien pystyvyysuskomuksiin on tutkittu 

kansainvälisesti (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2007), mutta tutkimustulokset ovat 

vaihdelleet  ja  olleet  osittain  ristiriitaisia. Suomessa  opettajien  pystyvyysuskomusten 

sekä    koulun    ilmapiirin   ja   johtajuuden   yhteyksien  tutkimus  on  ollut  toistaiseksi 
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vähäistä. Onkin tärkeää saada tietoa siitä, millaisiin suomalaisen koulun ilmapiiriin ja 

johtajuuteen liittyviin tekijöihin vaikuttamalla voitaisiin mahdollisesti tukea opettajien 

pystyvyyden tunnetta.

Tässä tutkimuksessa opettajien pystyvyysuskomuksia tarkastellaan Tschannen-

Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2001)  mallin  pohjalta.  He  jakavat  opettajien 

pystyvyysuskomukset  kolmeen  osa-alueeseen,  joita  ovat  ohjaukselliset  strategiat, 

ryhmän toiminnan organisointi  ja oppilaiden osallistaminen. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää, missä määrin alakoulun kuudennen luokan opettajat  kokevat pystyvyyttä 

näiden kolmen osa-alueen suhteen  sekä  missä määrin opettajien kokemukset  koulun 

ilmapiiristä ja johtajuudesta ovat yhteydessä heidän pystyvyysuskomuksiinsa.  Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan, onko opettajien välillä eroa pystyvyysuskomuksissa sekä 

kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta sukupuolen  ja  työkokemuksen 

määrän  suhteen.  Tutkimuksessa  käytettiin  Alkuportaat-seurantatutkimuksen  (Lapset, 

vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa) aineistoa. 

2 OPETTAJIEN PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Tässä  luvussa  käsitellään  opettajien  pystyvyysuskomuksia.  Aluksi  määritellään,  mitä 

pystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan ja miten pystyvyysuskomukset muodostuvat.  Sen 

jälkeen  käsitellään  aiempaa  opettajien  pystyvyysuskomusten  tutkimusta  ja  siihen 

liittyviä  tutkimussuuntia  sekä  tässä  tutkimuksessa  käytettyä  pystyvyysuskomusten 

mallia. Sitten tarkastellaan opettajien pystyvyysuskomuksiin yhteydessä olevia tekijöitä. 

Lopuksi käsitellään opettajien pystyvyysuskomusten merkitystä ja tukemista.

2.1 Pystyvyysuskomukset ja niiden lähteet

2.1.1 Pystyvyysuskomukset käsitteenä

Pystyvyysuskomuksilla tai minäpystyvyydellä tarkoitetaan henkilön uskomuksia omiin 

kykyihinsä  toteuttaa  ne  toimenpiteet,  jotka  tarvitaan  halutun  lopputuloksen 

saavuttamiseksi (Bandura 1995; 1997). Pystyvyysuskomukset vaikuttavat niin henkilön 

ajatuksiin, tunteisiin, motivaatioon kuin käyttäytymiseenkin (Bandura 1995). Banduran 

(1997)  mukaan  pystyvyysuskomukset  ovat  tärkeitä  etenkin  yksilön  toimijuuden 
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kannalta.  Yksilö  ei  edes  yritä  tehdä  asioita,  mikäli  hän  ei  usko  mahdollisuuksiinsa 

onnistua  niissä.  Pystyvyysuskomukset  vaikuttavat  esimerkiksi  siihen,  millaisiin 

toimintoihin henkilö hakeutuu, kuinka paljon hän näkee niiden eteen vaivaa ja kuinka 

pitkään hän jaksaa ylläpitää toimintaa kohdatessaan vastoinkäymisiä (Bandura 1977; 

1997). 

Opettajien  pystyvyysuskomuksia  on  määritelty  eri  tavoin.  Niiden  on  nähty 

tarkoittavan  esimerkiksi  opettajien  uskomuksia  omista  kyvyistään  vaikuttaa 

oppilaidensa  oppimiseen  ja  sitoutumiseen  myös  haastavimpien  ja 

motivoitumattomimpien  oppilaiden  kohdalla  (Armor  ym.  1976;  Guskey  &  Passaro 

1994;  Tschannen-Moran  &  Woolfolk  Hoy  2001). Banduran  (1995;  1997)  mukaan 

oppimista  edistävien  ympäristöjen  luominen  riippuu  paljolti  opettajan  taidoista  ja 

uskomuksista omaan pystyvyyteensä. Hänen mukaansa opettajien pystyvyysuskomukset 

vaikuttavat  heidän  yleiseen  suuntautumiseensa  kasvatuksellista  ja  koulutuksellista 

prosessia kohtaan sekä heidän käyttämiinsä ohjauksellisiin toimintoihin. 

Banduran  (1997;  ks.  myös  Tschannen-Moran,  Woolfolk  Hoy  &  Hoy  1998) 

mukaan  pystyvyysuskomukset  tai  kokemukset  minäpystyvyydestä  (self-efficacy) 

eroavat  muista  yksilön  itseensä  liittyvistä  käsityksistä,  kuten  itsetunnosta. 

Pystyvyysuskomukset liittyvät henkilön arviointiin omista kyvyistään, kun taas itsetunto 

liittyy  henkilön  arviointiin  omasta  arvostaan.  Henkilö  voi  arvioida  olevansa  täysin 

kykenemätön jollakin taitoalueella, mutta se ei välttämättä vaikuta hänen itsetuntoonsa, 

mikäli  hänen  käsityksensä  omasta  arvostaan  ei  riipu  tällä  alueella  onnistumisesta. 

Vastaavasti  henkilö  voi  olla  hyvin  kykenevä  jossakin,  mutta  silti  arvioida  itsensä 

kielteisesti, mikäli esimerkiksi omat vaatimukset ovat hyvin korkeat tai osaamisella on 

sosiaalisesti haitallisia seurauksia. 

Banduran  (1977)  mukaan  pystyvyysuskomukset  vaihtelevat  laajuuden, 

yleistettävyyden  ja  voimakkuuden  suhteen.  Pystyvyysuskomukset  saattavat  rajautua 

vain  yksinkertaisiin  tehtäviin  tai  ulottua  hieman  haastavimpiin  tai  jopa  erittäin 

haastaviin tehtäviin. Pystyvyysuskomukset voivat liittyä jonkin tietyn yksittäisen asian 

hallitsemiseen  tai  yleistyä  koskemaan  laajemmin  useita  eri  osaamisalueita.  Heikot 

pystyvyysuskomukset  tuhoutuvat  herkästi  epäonnistumisen  kokemuksista,  kun  taas 

vahvaa pystyvyyttä kokevat henkilöt kestävät paremmin myös vastoinkäymisiä. 

Pystyvyysuskomukset  ovat  tiettyyn  kontekstiin  tai  asiasisältöön  sidottuja 

(Bandura 1997). Opettaja voi kokea korkeaa pystyvyyttä esimerkiksi tietyn oppiaineen 

tai  oppilaan  kohdalla  ja  heikompaa pystyvyyttä  muunlaisissa  tilanteissa  (Tschannen-
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Moran ym. 1998; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001). Banduran (1977; 1997) 

mukaan pystyvyyttä tietyssä kontekstissa tuleekin arvioida monipuolisesti pienempien 

osa-alueiden  kautta. Pystyvyysuskomukset  muuttuvat  ja  kehittyvät  eniten  oppimisen 

alussa, ja ne muodostuvat vakiinnuttuaan melko pysyviksi, jolloin niiden muuttaminen 

edellyttää vahvaa tarvetta arvioida pystyvyyttä uudelleen. 

Pystyvyysuskomusten  ajatellaan  perustuvan  henkilön  omaan  arvioon 

pystyvyydestään,  eivätkä  ne  välttämättä  vastaa  osaamisen  ja  pystyvyyden  todellista 

tasoa  (Tschannen-Moran  ym.  1998;  ks.  myös  Bandura  1997).  Ihmiset  usein  yli-  tai 

aliarvioivat  pystyvyyttään.  Se  voi  vaikuttaa  siihen,  millaisiin  toimintoihin  henkilö 

hakeutuu ja kuinka paljon hän on niihin valmis panostamaan. Oman pystyvyyden yli- 

tai  aliarviointi  voi vaikuttaa myös siihen,  kuinka taitavasti  henkilö käyttää taitojaan. 

Useimmiten  omien  taitojen  lievällä  yliarvioinnilla  on  myönteisimmät  vaikutukset 

suoriutumiseen. 

Banduran  (1995;  1997)  mukaan  oman  henkilökohtaisen  pystyvyyden  lisäksi 

yksilö  voi  kokea  yhteisöllistä  pystyvyyttä  (collective  efficacy).  Yhteisöllisellä 

pystyvyydellä  tarkoitetaan ryhmän kesken jaettuja  uskomuksia yhdistetyistä  kyvyistä 

toteuttaa  halutun  lopputuloksen  saavuttamiseksi  vaadittuja  toimintoja.  Yhteisöllinen 

pystyvyys liittyy henkilön tunteeseen siitä, että ryhmän jäsenet pystyvät ratkaisemaan 

kohtaamansa  ongelmat  ja  edistämään  elämänlaatuaan  yhteisellä  ponnistelulla. 

Tschannen-Moranin ym. (1998) mukaan opettajien väliset jatkuvat keskustelut työhönsä 

liittyvistä ylivoimaisista haasteista todennäköisesti heikentävät opettajien pystyvyyden 

tunteita. Opettajien välinen yhteistyö oppilaiden oppimisen ja motivaation edistämiseksi 

sekä  käyttäytymisen  ongelmien  ratkaisemiseksi  sen  sijaan  todennäköisesti  lisää 

opettajien pystyvyysuskomuksia. 

2.1.2 Pystyvyysuskomusten lähteet

Pystyvyysuskomukset  muodostuvat  Banduran  (1977;  1995;  1997)  mukaan  neljän 

lähteen  kautta,  joita  ovat  1)  omat  taitavuuden  ja  hallinnan  kokemukset  (mastery 

experiences),  2)  välilliset  kokemukset  (vicarious  experiences),  3)  kielellinen 

vahvistaminen (verbal persuasion) ja 4) fysiologiset tilat ja tunnetilat (physiological and 

affective  states).  Vahvat  pystyvyysuskomukset  muodostuvat  tehokkaimmin  omien 

taitavuuden ja hallinnan kokemusten kautta. Kokemukset tilanteista, joissa henkilö on 

suoriutunut  hyvin  ja  onnistunut  tavoitteissaan  vahvistavat  henkilön  uskoa  omiin 
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kykyihinsä.  Epäonnistumiset  taas  heikentävät  pystyvyysuskomuksia varsinkin silloin, 

jos  epäonnistumisia  tulee  ennen  kuin  tunne  omasta  pystyvyydestä  on  vakiintunut. 

Vaivannäkö onnistumisten eteen on kuitenkin tärkeää, sillä jos henkilö onnistuu aina 

kovin  helposti,  hän  alkaa  odottaa  nopeita  tuloksia  ja  lannistuu  helposti 

epäonnistumisista. 

Pystyvyysuskomuksia muodostuu Banduran (1977; 1995; 1997) mukaan myös 

välillisten kokemusten kautta. Muiden henkilöiden suoriutumisen havainnointi tarjoaa 

epäsuoria  sijaiskokemuksia,  sillä  omaa  pystyvyyttä  arvioidaan  yleensä  suhteessa 

muiden  saavutuksiin.  Itseä  muistuttavien  henkilöiden  onnistumisten  näkeminen 

vahvistaa henkilön uskomuksia siitä,  että  myös hän pystyy onnistumaan vastaavassa 

tilanteessa.  Vastaavasti  myös  itseä  muistuttavien  henkilöiden  epäonnistumisten 

näkeminen heikentää henkilön motivaatiota ja uskomuksia omiin kykyihinsä. 

Myös  muilta  saatu  kielellinen  vahvistaminen  lisää  uskomusta  omasta 

pystyvyydestä  (Bandura  1977;  1995;  1997).  Merkityksellisten  ihmisten  antama 

kannustus ja vahvistus henkilön kyvyistä tukee henkilön pystyvyysuskomuksia etenkin 

haastavissa  tilanteissa.  Muilta  saatu  kannustus  ohjaa  henkilöä  näkemään  vaivaa 

onnistumisen  eteen,  mikä  taas  kehittää  henkilön  taitoja  ja  vahvistaa  pystyvyyden 

tunteita.  Epärealististen  uskomusten  herättäminen  voi  kuitenkin  johtaa 

epäonnistumisiin,  mikä  heikentää  pystyvyysuskomuksia  ja  herättää  epäluottamusta 

vahvistusta antanutta henkilöä kohtaan.

Banduran  (1977;  1995;  1997)  mukaan  ihmiset  luottavat  omaa  pystyvyyttään 

arvioidessaan myös omiin fysiologisiin tiloihinsa ja tunnetiloihinsa. Nämä vaikuttavat 

pystyvyysuskomuksiin  erityisesti  tilanteissa,  jotka  edellyttävät  esimerkiksi  fyysistä 

suoriutumista  tai  stressitekijöiden  hallintaa.  Henkilö  voi  tulkita  stressireaktionsa  ja 

jännityksensä  merkiksi  epäonnistumisen  mahdollisuudesta.  Voimaa  ja  kestävyyttä 

vaativissa toiminnoissa ihmiset arvioivat väsymyksen, säryt ja kivut merkiksi fyysisestä 

heikkoudesta.  Myös  mieliala  vaikuttaa  pystyvyysuskomuksiin  siten,  että  myönteinen 

mieliala  vahvistaa  pystyvyysuskomuksia  ja  vastaavasti  kielteinen  mieliala  heikentää 

niitä.  Pystyvyysuskomuksia  voikin  vahvistaa  esimerkiksi  parantamalla  fyysistä 

kuntoaan sekä vähentämällä stressiä ja kielteisiä tunteita. 
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2.2 Pystyvyysuskomusten tutkiminen

Opettajien pystyvyysuskomuksia on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan. Tschannen-

Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) mukaan opettajien pystyvyysuskomusten tutkimisen 

haasteita ovat kuitenkin olleet opettajien pystyvyysuskomusten käsitteellistäminen sekä 

validin ja luotettavan mitan kehittäminen. Opettajien pystyvyysuskomusten arviointiin 

onkin  olemassa  niin  pitkiä  ja  yksityiskohtaisia  kuin  lyhyitä  ja  yleisemmällä  tasolla 

olevia mittoja. Myös pystyvyysuskomusten kontekstisidonnaisuus ja yleistettävyys ovat 

aiheuttaneet  tutkijoille  haasteita. Laajalti  hyväksytyn  jaottelun  mukaan 

pystyvyysuskomukset  koostuvat  kahdesta  ulottuvuudesta,  mutta  ulottuvuuksien 

tarkemmasta sisällöstä on tutkijoiden keskuudessa erilaisia näkemyksiä. 

Opettajien  pystyvyysuskomusten  tutkimus  on  perustunut  pääosin  kahteen 

tutkimussuuntaan, joiden pohjana ovat Rotterin (1966) sosiaalisen oppimisen teoria ja 

Banduran  (1977)  sosio-kognitiivinen  teoria  (ks.  Tschannen-Moran  ym.  1998; 

Tschannen-Moran  & Woolfolk  Hoy 2001).  Tschannen-Moranin  ym.  (1998)  mukaan 

näiden  kahden  erillisen,  mutta  samalla  yhteenkietoutuneen  tutkimussuunnan 

olemassaolo  on  johtanut  opettajien  pystyvyysuskomusten  käsitteen  epäselvyyteen. 

Seuraavaksi  käsittelen  näitä  kahta  tutkimussuuntaa  ja  niihin  liittyviä  keskeisiä 

tutkimuksia.  Lisäksi  käsittelen  tässä  tutkimuksessa  käytettyä  opettajien 

pystyvyysuskomusten mallia. 

2.2.1 Ensimmäinen tutkimussuunta 

Ensimmäinen  opettajien  pystyvyysuskomusten  tutkimussuunta  pohjautuu  Rotterin 

(1966) sosiaalisen oppimisen teoriaan. Rotterin mukaan henkilö voi ajatella tapahtumien 

olevan  riippuvainen  joko  hänen  omasta  toiminnastaan  (sisäinen  kontrolli)  tai  hänen 

hallintansa  ulkopuolella  olevista  tekijöistä  (ulkoinen  kontrolli).  Opettajien 

pystyvyysuskomuksia  Rotterin  sosiaalisen  oppimisen  teoriaan  pohjautuen  tutkivat 

ensimmäistä kertaa Armor ym. (1976), jotka selvittivät pystyvyysuskomusten yhteyttä 

oppilaiden  lukutaidon  kehittymiseen  (ks.  Tschannen-Moran  ym.  1998;  Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy 2001). 

Armor  ym.  (1976)  tutkivat  opettajien  pystyvyysuskomuksia  vain  kahden 

väittämän avulla.  Ensimmäinen väittämä liittyi  siihen,  missä  määrin  opettaja  uskoo, 

ettei voi juuri vaikuttaa oppilaidensa motivaatioon ja suoriutumiseen, vaan ne riippuvat 
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suurimmaksi  osaksi  oppilaan  kotiympäristöön  liittyvistä  tekijöistä.  Toinen  väittämä 

liittyi siihen, missä määrin opettaja uskoo, että yrittämällä kovasti, hän voi vaikuttaa 

jopa  kaikkein  haastavimpien  ja  motivoitumattomimpien  oppilaiden  motivaatioon  ja 

suoriutumiseen.  Tutkimuksessa  opettajien  pystyvyysuskomukset  olivat  voimakkaasti 

yhteydessä  oppilaiden  lukumenestykseen  siten,  että  mitä  vahvemmat  opettajan 

uskomukset  omiin  kykyihinsä  olivat,  sitä  enemmän  oppilaat  edistyivät  lukemisessa. 

Armorin  ym.  saamien  vaikuttavien  tutkimustulosten  jälkeen  useat  tutkijat  alkoivat 

kehitellä  pidempiä  ja  kattavampia  opettajien  pystyvyysuskomusten  mittoja  (ks. 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001). 

2.2.2 Toinen tutkimussuunta 

Toinen  opettajien  pystyvyysuskomusten  tutkimussuunta  pohjautuu  Banduran  (1977) 

sosio-kognitiiviseen  teoriaan.  Bandura  erottaa  teoriassaan  toisistaan 

pystyvyysodotukset  (efficacy expectations)  ja  tulosodotukset  (outcome expectations). 

Kuviossa  1  on  kuvattu  pystyvyys-  ja  tulosodotusten  ero.  Banduran  mukaan 

tulosodotuksilla  tarkoitetaan  henkilön  arviota  siitä,  että  tietty  käyttäytyminen  tai 

toiminta johtaa tiettyyn lopputulokseen. Pystyvyysodotuksilla taas tarkoitetaan henkilön 

arviota  siitä,  pystyykö  hän  itse  käyttäytymään  tai  toimimaan  vaaditulla  tavalla 

saavuttaakseen tämän tietyn lopputuloksen. 

KUVIO 1. Banduran (1977, 193) kuvaus pystyvyys- ja tulosodotusten erosta

Banduran (1977) mukaan tulos- ja pystyvyysodotukset on syytä erottaa toisistaan sen 

vuoksi, että henkilö saattaa ajatella tietyn käyttäytymisen tai toiminnan johtavan tiettyyn 

lopputulokseen, mutta se ei vaikuta hänen käyttäytymiseensä, mikäli hän ei usko itse 

pystyvänsä  tähän  toimintaan.  Koetulla  pystyvyydellä  on  Banduran  mukaan  vahva 

vaikutus ihmisen käyttäytymiseen. Ihmiset herkästi  pelkäävät ja välttelevät tilanteita, 

joiden osalta he arvioivat osaamisensa riittämättömäksi sekä hakeutuvat tilanteisiin ja 

toimintoihin,  joissa  he  uskovat  onnistuvansa.  Bandura  huomauttaa,  että  vaikka 



12

pystyvyysuskomukset  ovatkin  tärkeitä  toimintoihin  hakeutumisen  kannalta,  eivät  ne 

välttämättä johda haluttuun lopputulokseen, mikäli henkilöllä ei ole myös lopputuloksen 

saavuttamiseen  vaadittavia  taitoja.  Lisäksi  henkilö  saattaa  osata  asioita,  joiden 

tekemiseen hän ei kuitenkaan koe motivaatiota. 

Gibson ja  Dembo (1984) kehittivät  Armorin  ym.  (1976)  ja  Banduran (1977) 

kuvauksiin  pohjaten  30  osiota  sisältävän  mitan  opettajien  pystyvyysuskomusten 

tutkimiseen  (Teacher  Efficacy  Scale,  TES).  Gibsonin  ja  Dembon  mukaan  opettajat 

kokevat kahdenlaista opettajuuteen liittyvää pystyvyyttä: henkilökohtaista pystyvyyttä 

(personal teaching efficacy) ja yleistä pystyvyyttä (teaching efficacy). Henkilökohtainen 

pystyvyys  viittaa  opettajan  uskomuksiin  omista  kyvyistään  edistää  oppilaidensa 

oppimista.  Henkilökohtainen  pystyvyys  vastaa  Banduran  (1977)  pystyvyysodotusten 

käsitettä  ja  Armorin  ym.  (1976)  käyttämää  kysymystä  koskien  opettajan  kykyjä 

vaikuttaa  haastavimpien  ja  motivoitumattomimpienkin  oppilaidensa  motivaatioon  ja 

suoriutumiseen.  Gibsonin  ja  Dembon  kyselyssä  yleinen  pystyvyys  viittaa  opettajan 

uskomuksiin  opettajien  ja  opettamisen  mahdollisuuksista  yleisesti  eli  siihen,  missä 

määrin  opettaja  kokee  vähäistä  vaikutusmahdollisuutta  oppilaidensa  oppimiseen 

hallintansa ulkopuolella olevien tekijöiden, kuten lapsen kotiympäristön ja perhetaustan, 

vuoksi. Yleinen pystyvyys vastaa Banduran (1977) tulosodotusten käsitettä ja Armorin 

ym.  (1976)  käyttämää  kysymystä  siitä,  missä  määrin  opettaja  uskoo,  ettei  voi  juuri 

vaikuttaa oppilaidensa motivaatioon ja suoriutumiseen, sillä ne riippuvat suurimmaksi 

osaksi oppilaan kotiympäristöstä. 

Gibsonin  ja  Dembon  (1984)  kehittämä  TES-mittari  on  ollut  laajalti  käytössä 

opettajien pystyvyysuskomusten mittana, mutta Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn 

(2001)  mukaan  tutkijat  ovat  havainneet  siinä  sekä  käsitteellisiä  että  luotettavuuteen 

liittyviä ongelmia. Mittarin olettamien  kahden pystyvyysulottuvuuden sisältö on ollut 

kiistanalainen,  ja  mittarin  faktorirakenne  on  osoittautunut  epävakaaksi.  Tschannen-

Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2001;  Tschannen-Moran  ym.  1998)  mukaan 

henkilökohtaisen pystyvyyden ulottuvuudesta ollaan yleisesti ottaen oltu samaa mieltä, 

ja sen ajatellaan tarkoittavan henkilön tuntemuksia omista kyvyistään toimia opettajana. 

Tutkijat  eivät  ole  kuitenkaan  olleet  yhtä  yksimielisiä  yleisen  pystyvyyden 

ulottuvuudesta, ja osa tutkijoista on viitannut tähän ulottuvuuteen eri termeillä. 

Esimerkiksi  Guskeyn  ja  Passaron  (1994)  mukaan  opettajien 

pystyvyysuskomuksilla on henkilökohtaisen ja yleisen pystyvyyden sijaan sisäisen ja 

ulkoisen  pystyvyyden  ulottuvuudet.  Sisäinen  pystyvyys  kuvaa  opettajien  havaintoja 
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omasta  henkilökohtaisesta  vaikuttavuudestaan  opetus-  ja  oppimistilanteissa.  Nämä 

havainnot  heijastavat  myönteistä  ja  optimistista  näkökulmaa  opettajien 

vaikuttavuudesta.  Ulkoinen  pystyvyys  kuvaa  opettajien  havaintoja  luokkahuoneen 

ulkopuolella  olevien  tekijöiden  vaikuttavuudesta,  joihin  yksittäinen  opettaja  ei 

välttämättä  pysty  suoraan  vaikuttamaan.  Tällaisia  tekijöitä  voivat  olla  esimerkiksi 

yhteiskunnalliset,  taloudelliset  tai  eri  väestöryhmiin liittyvät tekijät,  jotka vaikuttavat 

oppilaiden elämään. Nämä havainnot koetaan usein opettajien vaikuttavuuden kannalta 

kielteisesti. Vaikka sisäisen ja ulkoisen pystyvyyden ulottuvuudet muistuttavat Rotterin 

(1966)  sisäistä  ja  ulkoista  kontrollia,  Guskey ja  Passaro  huomauttavat  niissä  olevan 

eroa.  Heidän  mukaansa  sisäinen  ja  ulkoinen  pystyvyys  ovat  toisistaan  erilliset 

ulottuvuudet eivätkä saman jatkumon vastakkaiset päät. 

2.2.3 Viimeaikainen opettajien pystyvyysuskomusten malli

Laajalle levinneistä opettajien pystyvyysuskomusten mittareista tuorein on Tschannen-

Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) kehittämä Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES), 

joka  pohjautuu  Tschannen-Moranin  ym.  (1998)  opettajien  pystyvyysuskomusten 

malliin.  TSES-mittarin  lyhyempään  versioon  pohjautuva  suomennettu  versio  oli 

käytössä  myös  Alkuportaat-seurantatutkimuksen  kuudennen  luokan  opettajien 

pystyvyysuskomuksia mittaavassa aineiston keruussa. Tschannen-Moranin ym. (1998; 

ks.  myös  Tschannen-Moran  &  Woolfolk  Hoy  2007)  mukaan  opettajien  arvioidessa 

pystyvyyttään  tietyssä  kontekstissa,  he  arvioivat  sekä  tämän  tietyn  opetustehtävän 

vaatimuksia  että  omia  taitojaan  suhteessa  näihin  vaatimuksiin.  Opetustehtävän 

vaatimusten arviointiin kuuluvat saatavilla olevat resurssit, joita ovat oppilaisiin liittyvät 

tekijät,  kuten osaaminen, motivaatio ja sosioekonominen asema, sekä ympäristöön ja 

kontekstiin liittyvät tekijät, kuten koulun johtajuus, koulun ilmapiiri ja muilta opettajilta 

saatu  tuki.  Opetustehtävän  vaatimusten  arviointi  on  jossain  määrin  rinnastettavissa 

yleisen pystyvyyden arviointiin, mutta opetustehtävän vaatimusten arviointiin liittyvät 

myös  kyseisen  opetustilanteen  ominaispiirteet.  Omia  taitojaan  opettajat  arvioivat 

vahvuuksiensa ja heikkouksiensa pohjalta. Omien taitojen arviointi on jossain määrin 

rinnastettavissa henkilökohtaisen pystyvyyden arviointiin. 

Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2001) käyttivät  TSES-mittarinsa pohjana 

Banduran  (päiväämätön)  30  osion  mittaria.  Banduran  mittarissa  opettajien 

pystyvyysuskomukset  jakautuvat  seitsemään  osa-alueeseen,  joita  ovat  pystyvyys 
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vaikuttaa  päätöksentekoon,  pystyvyys  vaikuttaa  koulun  resursseihin,  ohjauksellinen 

pystyvyys,  kurin-  ja järjestyksenpidollinen pystyvyys,  pystyvyys edistää vanhempien 

osallisuutta,  pystyvyys  edistää  yhteisön  osallisuutta  ja  pystyvyys  luoda  myönteinen 

kouluilmapiiri.  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2001)  TSES-mittarissa 

opettajien  pystyvyysuskomukset  jaetaan  kolmeen  osa-alueeseen,  joita  ovat  1) 

ohjaukselliset  strategiat  (efficacy  for  instructional  strategies),  2)  ryhmän  toiminnan 

organisointi  (efficacy  for  classroom  management)  ja  3)  oppilaiden  osallistaminen 

(efficacy for student engagement).  Ohjauksellisilla  strategioilla tarkoitetaan opettajan 

kokemaa  pystyvyyttä  hyödyntää  opetuksessaan  tehokkaita  ohjauksellisia  strategioita. 

Näitä  ovat  esimerkiksi  monipuoliset  arvioinnin  tavat,  vaihtoehtoisen  selityksen  tai 

esimerkin antaminen, opetuksen mukauttaminen ja haasteiden tarjoaminen lahjakkaille 

oppilaille.  Ryhmän  toiminnan  organisoinnilla  tarkoitetaan  opettajan  kokemaa 

pystyvyyttä esimerkiksi puuttua oppilaiden häiritsevään käytökseen, kohdata haastavia 

oppilaita sekä luoda sääntöjä ja sovittuja toimintatapoja ja saada oppilaat noudattamaan 

niitä.  Oppilaiden  osallistamisella  tarkoitetaan  opettajan  kokemaa  pystyvyyttä 

esimerkiksi  edistää  oppilaiden  motivaatiota  ja  ymmärtämistä,  luoda  kontakti 

haastavimpiinkin oppilaisiin sekä tukea perheitä koulumenestyksen edistämisessä.  

Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) TSES-mittarista on sekä pitkä 24 

osion että lyhyt  12 osion versio.  Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn raportoinnin 

mukaan mittarilla on vakaa faktorirakenne, ja sen avulla opettajien pystyysuskomuksia 

voidaan arvioida monipuolisesti sellaisten taitojen osalta, joita opettajat pitävät tärkeinä 

omassa  työssään.  Myös  muut  tutkijat  ovat  todenneet  mittarin  sopivan  opettajien 

pystyvyysuskomusten tutkimiseen eri maissa ja kulttuureissa (esim. Klassen ym. 2009). 

Mittaria  on  käytetty  useissa  opettajien  pystyvyysuskomuksia  käsittelevissä 

tutkimuksissa (esim. Collie, Shapka & Perry 2012; Hong 2010; Klassen & Chiu 2010; 

Meristo & Eisenschmidt 2014; Walker & Slear 2011). 

Aiemmissa tutkimuksissa TSES-mittarilla on saatu vaihtelevia ja ristiriitaisiakin 

tuloksia  siitä,  millä  osa-alueella  opettajat  kokevat  pystyvyytensä  vahvimmaksi. 

Klassenin  ja  Chiun  (2010)  sekä  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2007) 

tutkimuksissa  opettajat  kokivat  pystyvyyttä  eniten  ryhmän  toiminnan  organisoinnin 

suhteen, toiseksi eniten ohjauksellisten strategioiden suhteen ja edellisiä huomattavasti 

vähemmän oppilaiden osallistamisen  suhteen.  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn 

(2007)  tutkimuksessa  oppilaiden  osallistamisen  ero  muihin  osa-alueisiin  oli  suuri 

varsinkin  kokeneemmilla  opettajilla,  mutta  heidän  kohdallaan  oppilaiden 
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osallistamisessa oli myös eniten hajontaa. 

Collien  ym.  (2012)  tutkimuksessa  opettajat  kokivat  eniten  pystyvyyttä 

ohjauksellisten  strategioiden  suhteen.  Toiseksi  eniten  pystyvyyttä  koettiin  ryhmän 

toiminnan organisoinnin suhteen ja vähiten oppilaiden osallistamisen suhteen. Meriston 

ja Eisenschmidtin (2014) tutkimuksessa opettajat kokivat pystyvyyttä eniten oppilaiden 

osallistamisen suhteen, toiseksi eniten ohjauksellisten strategioiden suhteen ja vähiten 

ryhmän  toiminnan organisoinnin  suhteen.  Heidän tutkimuksessaan pystyvyyden  osa-

alueiden väliset erot eivät kuitenkaan olleet kovin suuria.

2.3 Pystyvyysuskomuksiin yhteydessä olevat tekijät 

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  tutkittu  useiden  eri  tekijöiden,  kuten  opettajan 

työkokemuksen, sukupuolen sekä koulun ilmapiirin ja johtajuuden, yhteyksiä opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.  Käsittelen  seuraavaksi  aiempia  tutkimustuloksia  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin yhteydessä olevista tekijöistä, jotka liittyvät opettajiin itseensä 

sekä  kouluihin  ja  opetusryhmiin.  Tarkastelen  erityisesti  opettajan  työkokemuksen  ja 

sukupuolen  yhteyksiä  pystyvyysuskomuksiin,  sillä  tutkin  niitä  myös  tässä 

tutkimuksessa.  Koulun  ilmapiirin  ja  johtajuuden  yhteyksiä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin käsittelen myöhemmin luvussa 3.3.

2.3.1 Opettajan työkokemus

Opettajien  työkokemuksen  yhteyksistä  heidän  pystyvyysuskomuksiinsa  on  saatu 

vaihtelevia  tutkimustuloksia.  Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa  opettajien 

työkokemuksen  määrä  oli  positiivisesti  yhteydessä  opettajien  henkilökohtaiseen 

pystyvyyteen  ja  negatiivisesti  yleiseen  pystyvyyteen.  Työkokemus  lisäsi  opettajien 

uskomuksia  omista  kyvyistään  vaikuttaa  oppilaidensa  oppimiseen  ja  motivaatioon, 

mutta  lisäsi  myös  opettajien  voimattomuuden  tunteita  oppilaan  kotiympäristöstä 

johtuvien  rajoitteiden  suhteen.  Raudenbushin,  Rowanin  ja  Cheongin  (1992) 

tutkimuksessa  opettajien  työkokemus  ei  puolestaan  ollut  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.

Pigge ja Marso (1993) vertasivat pystyvyysuskomuksia neljässä eri uravaiheessa 

olevien  ansioituneiden  opettajien  kesken.  He  olettivat,  että  pystyvyysuskomukset 

lisääntyisivät työkokemuksen myötä, mutta vastoin oletuksia tutkimuksessa ei löydetty 
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merkitseviä ryhmien välisiä eroja pystyvyysuskomuksissa kuin muutamien yksittäisten 

osioiden  kohdalla.  Näissä  yksittäisissäkin  osioissa  ryhmien  välisiä  eroja  oli  vain 

opettajaksi  opiskelevien  ja  opettajana  toimivien  välillä.  Myöskään  De  Mesquitan  ja 

Draken (1994) tutkimuksessa ei  löytynyt  merkitseviä eroja neljään eri  uravaiheeseen 

sijoittuvien opettajien henkilökohtaisten ja yleisten pystyvyysuskomusten välillä, mutta 

joitakin  eroja  löytyi  yksittäisissä  pystyvyysuskomuksissa  opettajajohtoisen  ja 

lapsilähtöisen toiminnan tasapainottamisen, eri ikäisistä oppilaista koostuvien ryhmien 

ohjaamisen sekä vanhempien osallisuuden edistämisen suhteen. 

Tschannen-Moran  ja  Woolfolk  Hoy  (2007)  vertasivat  uraansa  aloittelevien 

(enintään  kolme  vuotta  työkokemusta)  ja  kokeneempien  opettajien 

pystyvyysuskomuksia  sekä  niiden  muodostumista.  Kokeneemmat  opettajat  kokivat 

uraansa  aloittelevia  opettajia  korkeampaa  kokonaispystyvyyttä  sekä  pystyvyyttä 

ohjauksellisten  strategioiden ja  ryhmän toiminnan organisoinnin  suhteen.  Oppilaiden 

osallistamiseen liittyvän pystyvyyden kohdalla ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa. 

Vaikka tutkimuksessa löydettiin työkokemuksen mukaan luokiteltujen ryhmien välisiä 

eroja  pystyvyyden  osalta,  ei  työvuosien  määrä  ollut  suoraan  korrelatiivisessa 

yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin. Kokeneemmat opettajat arvioivat uraansa 

aloittelevia  opettajia  suuremmaksi  myös  koulun  hallinnolta  saadun  tuen, 

opetusresurssien  määrän  ja  tyytyväisyyden  omaan  työsuoritukseensa.  Tschannen-

Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  mukaan  on  mahdollista,  että  uransa  alussa  alhaista 

pystyvyyttä kokevat opettajat joko kehittävät ohjauksellisia strategioitaan opetuksensa 

ja työsuorituksensa parantamiseksi sekä näin vahvistavat myös pystyvyysuskomuksiaan 

tai jättävät opettajan ammatin.  

Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2007)  tutkimuksen  mukaan  omat 

taitavuuden  ja  hallinnan  kokemukset  olivat  keskeisiä  pystyvyysuskomusten 

muodostumisessa  (ks.  myös  Bandura  1977;  1995;  1997).  Erityisesti  uraansa 

aloittelevien  opettajien  keskuudessa,  kun  kokemuksia  omasta  taitavuudesta  ja 

hallinnasta  ei  vielä  juuri  ollut,  pystyvyysuskomukset  muodostuivat  kuitenkin  myös 

muiden  lähteiden  kautta.  Ympäristöön  ja  kontekstiin  liittyvät  tekijät,  kuten 

opetusresurssien  määrä  ja  muilta  saatu  tuki,  olivatkin  huomattavasti  keskeisempiä 

uraansa  aloittelevien  opettajien  kuin  kokeneiden  opettajien  pystyvyysuskomusten 

muodostumisessa. Koulun hallinnolta saatu tuki ei kuitenkaan osoittautunut tärkeäksi 

uraansa  aloittelevien  eikä  kokeneempienkaan  opettajien  pystyvyysuskomusten 

muodostumiselle. 
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Klassenin ja Chiun (2010) tutkimuksessa opettajien työkokemus oli yhteydessä 

heidän  pystyvyysuskomuksiinsa  siten,  että  pystyvyysuskomukset  lisääntyivät  uran 

alusta  uran keskivaiheille  (noin 23 vuotta  työkokemusta)  saakka,  mutta  alkoivat  sen 

jälkeen heikentyä. Lisäksi uran keskivaiheilla olevilla opettajilla oli kaikista vahvimmat 

pystyvyysuskomukset  niin  ohjauksellisten  strategioiden,  ryhmän  toiminnan 

organisoinnin  kuin  oppilaiden  osallistamisenkin  osalta.  Klassen  ja  Chiu  selittävät 

tutkimustuloksiaan  muun  muassa  opettajan  työuraan  kuuluvilla  kehitysvaiheilla  sekä 

motivaation heikkenemisellä iän ja kokemuksen myötä. 

2.3.2 Muut opettajiin itseensä sekä kouluihin ja opetusryhmiin liittyvät tekijät

Opettajan  työkokemuksen  lisäksi  on  tutkittu  lukuisten  muiden  opettajiin  itseensä 

(esimerkiksi  sukupuoli  ja  etninen  tausta)  sekä  kouluihin  ja  opetusryhmiin  liittyvien 

tekijöiden (esimerkiksi kouluaste) yhteyksiä opettajien pystyvyysuskomuksiin. Tulokset 

yhteyksistä  ovat  kuitenkin  olleet  niukkoja  ja  osin  ristiriitaisia.  Tschannen-Moran  ja 

Woolfolk  Hoy  (2007)  selvittivät  pystyvyysuskomusten  yhteyksiä  paitsi  opettajien 

työkokemukseen myös seuraaviin tekijöihin: opettajan sukupuoli,  etninen tausta,  ikä, 

koulun  sijainti  (kaupunki,  esikaupunki,  maaseutu)  ja  kouluaste  (esiopetus,  alakoulu, 

yläkoulu,  lukio).  Näistä  tekijöistä  vain  kouluaste  oli  yhteydessä  kokeneempien 

opettajien pystyvyysuskomuksiin  siten,  että  korkeinta  pystyvyyttä  kokivat  nuorimpia 

oppilaita opettavat. 

Muissakin tutkimuksissa on havaittu oppilaiden iän olevan yhteydessä opettajien 

pystyvyyden  kokemukseen  nimenomaan  siihen  suuntaan,  että  pystyvyysuskomukset 

ovat korkeita nuorimpia oppilaita opettavilla. Klassenin ja Chiun (2010) tutkimuksessa 

nuorimpia  oppilaita  opettavat  kokivat  korkeinta  pystyvyyttä  ryhmän  toiminnan 

organisoinnin ja oppilaiden osallistamisen suhteen. Meriston ja Eisenschmidtin (2014) 

tutkimuksessa uraansa aloittelevilla opettajilla, jotka opettivat nuorimpia oppilaita alle 

250  oppilaan  kouluissa,  oli  paitsi  korkeimmat  pystyvyysuskomukset  myös 

myönteisimmät kokemukset koulun ilmapiiristä. Edellisestä poiketen Leen, Dedrickin ja 

Smithin  (1991)  tutkimuksessa  havaittiin,  että  yläkoulun  opettajat  kokivat  korkeinta 

pystyvyyttä suurissa kouluissa. He selittävät tulostaan muun muassa sillä, että suurissa 

kouluissa opettajilla voi olla käytössään enemmän resursseja, joiden ansiosta he kokevat 

myös enemmän pystyvyyttä.

Vastaavasti  kuin Tschannen-Moranin ja  Woolfolk  Hoyn (2007) tutkimuksessa 
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opettajan  sukupuoli  ei  ollut  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin  myöskään 

Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa.  Heidän  tutkimuksessaan  opettajien 

koulutustaso  oli  yhteydessä  henkilökohtaiseen  pystyvyyteen  siten,  että  korkeimmin 

koulutetut  opettajat  kokivat  eniten  henkilökohtaista  pystyvyyttä.  Klassenin  ja  Chiun 

(2010)  tutkimuksessa  naisopettajat  kokivat  miesopettajia  heikompaa  pystyvyyttä 

ryhmän toiminnan organisoinnin osalta. Raudenbushin ym. (1992) tutkimuksessa sen 

sijaan lukion naisopettajat  arvioivat pystyvyytensä korkeammaksi kuin miesopettajat, 

mutta  opettajan  koulutustaso  ja  etninen  tausta  eivät  olleet  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.  Tutkimuksessa  saatiin  lisäksi  yllättävä  tulos  luokkakoon 

yhteydestä  pystyvyysuskomuksiin,  sillä  opettajat  kokivat  korkeampaa  pystyvyyttä 

opettaessaan suuria luokkia.  Kaiken kaikkiaan tutkimuskirjallisuus viittaa siihen,  että 

opettajien yksilöllisillä tekijöillä ja ulkoisilla ympäristötekijöillä on yhteyksiä opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  vain  osassa  tutkimuksia.  Lisäksi  yhteydet  saattavat  olla 

koulutuksellisesta  kontekstista  riippuvaisia,  ja  niissä  saattaa  olla  kyse  eri  tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta pikemmin kuin yksittäisten tekijöiden vaikutuksesta.

2.4 Pystyvyysuskomusten merkitys ja tukeminen

2.4.1 Pystyvyysuskomusten merkitys 

Monet  aiemmissa  kappaleissa  esitetyt  asiat  ovat  jo  antaneet  viitteitä  opettajien 

pystyvyysuskomusten  merkityksestä  ja  tukemisen  tärkeydestä.  Opettajien 

pystyvyysuskomusten  on  todettu  olevan  vahvasti  yhteydessä  moniin  myönteisiin 

opettajiin  ja  oppilaisiin  liittyviin  tekijöihin,  kuten  opettajien  sinnikkyyteen, 

innostukseen,  sitoutumiseen  ja  ohjauskäytänteisiin  sekä  oppilaiden  suoriutumiseen, 

motivaatioon  ja  pystyvyysuskomuksiin  (Tschannen-Moran  &  Woolfolk  Hoy  2001). 

Myönteinen  käsitys  omasta  pystyvyydestä  edistää  psykologista  hyvinvointia  ja 

suoriutumista  (Bandura  1995).  Opettajien  pystyvyysuskomukset  vaikuttavat  siihen, 

kuinka  paljon  opettajat  panostavat  opetukseensa,  millaisia  tavoitteita  he  asettavat, 

kuinka  tavoitteellisia  ja  sinnikkäitä  he  ovat  sekä  kuinka  hyvin  he  sietävät 

vastoinkäymisiä  (Tschannen-Moran  ym.  1998;  Tschannen-Moran  &  Woolfolk  Hoy 

2001; 2007).

Armorin  ym.  (1976)  tutkimuksessa  opettajien  pystyvyysuskomukset  olivat 

vahvasti yhteydessä oppilaiden lukumenestykseen siten, että mitä korkeammat opettajan 
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uskomukset  omiin  kykyihinsä  olivat,  sitä  enemmän  oppilaat  edistyivät  lukemisessa. 

Ashtonin,  Webbin  ja  Dodan  (1983)  tutkimuksessa  opettajien  korkeat 

pystyvyysuskomukset  olivat  yhteydessä  esimerkiksi  oppilaiden  suoriutumiseen  sekä 

lämpimän ja kannustavan luokkailmapiirin kehitykseen.  Aiemmat tutkimukset antavat 

viitteitä myös siitä, että opettajat,  jotka jättävät opettajan työnsä, kokevat vähemmän 

pystyvyyttä kuin opettajat, jotka pysyvät opettajan tehtävässä (Glickman & Tamashiro 

1982;  Hong  2010).  Opettajien  pystyvyysuskomusten  on  todettu  ennustavan  muun 

muassa  opettajien  työhön  sitoutumista  (Coladarci  1992).  Opettajien  korkeat 

pystyvyysuskomukset ovat olleet tutkimuksissa yhteydessä myös esimerkiksi opettajien 

korkeampaan työtyytyväisyyteen (Collie ym. 2012; Klassen & Chiu 2010). 

Tschannen-Moranin  ym.  (1998) mukaan opettajien  pystyvyysuskomuksilla  on 

suuri merkitys niiden syklisen luonteen takia. Jonkin asian osaaminen luo kokemuksia 

omasta taitavuudesta, ja nämä kokemukset antavat taas uutta tietoa oman pystyvyyden 

arviointiin.  Korkeat  pystyvyysuskomukset  johtavat  vaivannäköön  ja  sinnikkyyteen, 

mitkä taas edesauttavat yhä parempaa suoriutumista. Parantunut suoriutuminen johtaa 

yhä  vahvempiin  pystyvyyden  tunteisiin.  Vastaavasti  heikot  pystyvyysuskomukset 

johtavat vähäisempään ponnisteluun ja herkemmin luovuttamiseen, mitkä taas johtavat 

huonoihin opetustuloksiin ja näin heikentävät myös opettajan pystyvyyden tunteita. 

2.4.2 Pystyvyysuskomusten tukeminen 

Koska  pystyvyysuskomukset  kehittyvät  eniten  oppimisen  alussa  ja  muodostuvat 

vähitellen  melko  pysyviksi,  on  opettajien  pystyvyysuskomusten  tukeminen  jo 

koulutuksen  aikana  ja  uran  alkuvaiheessa  erityisen  tärkeää  (Tschannen-Moran  ym. 

1998).  Esimerkiksi Woolfolk Hoyn ja Burke Speron (2005) tutkimuksessa opettajien 

pystyvyysuskomukset  lisääntyivät  opettajankoulutuksen  aikana,  mutta  vähenivät  jo 

ensimmäisen varsinaisen opetustyövuoden aikana.  Muutokset pystyvyysuskomuksissa 

ensimmäisen  työvuoden  aikana  olivat  yhteydessä  opettajien  saamaan  tuen  määrään 

siten, että mitä enemmän opettajat kokivat saaneensa tukea, sitä enemmän he kokivat 

myös pystyvyyttä. 

Opettajaksi  opiskelevilla  voi  olla  naiiveja  ja  ihanteellisia  käsityksiä  opettajan 

työstä,  jotka  eivät  vastaa  työn  todellisuutta  (Hong  2010).  Meristo  ja  Eisenschmidt 

(2014) ehdottavat, että koulujen tulisi tarjota uraansa aloitteleville opettajille yksilöllistä 

mentorointia. Uusia opettajia tulisi rohkaista ilmaisemaan ajatuksiaan ja huoliaan sekä 
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reflektoimaan  itseään  jo  työuransa  alusta  alkaen,  jotta  työhön  liittyvät  epärealistiset 

odotukset  ja mahdolliset  pettymykset  vähentyisivät.  Opettajien pystyvyysuskomusten 

merkityksen  ottaminen  vakavasti  voisikin  johtaa  merkittäviin  muutoksiin  opettajien 

tukemisessa koulutuksen ja työuran ensimmäisten vuosien aikana (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy 2001). 

Tschannen-Moran ym. (1998) muistuttavat, että myös kokeneempien opettajien 

pystyvyysuskomusten ymmärtäminen ja tukeminen on tärkeää. Kokeneetkin opettajat 

tarvitsevat rohkaisua ja tukea erityisesti muutostilanteissa, joissa pystyvyysuskomukset 

saattavat  väliaikaisesti  heikentyä.  Esimerkiksi  rehtorit  voivat  tukea  opettajien 

pystyvyysuskomuksia keskittymällä  opettajien onnistumisiin  ja muistuttamalla  niiden 

yhteydestä  opettajan  omaan  toimintaan  ja  esimerkiksi  oppituntiin  panostamiseen  tai 

huolelliseen  suunnitteluun.  Palaute  vahvistaa  opettajien  uskoa  mahdollisuuksiinsa  ja 

kykyihinsä  vaikuttaa  työhönsä,  mikä  edistää  heidän  uskomuksiaan  omasta 

pystyvyydestään. Koska pystyvyysuskomukset vakiintuvat vähitellen melko pysyviksi, 

Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) mukaan kokeneempien opettajien osalta 

olisi  tärkeä  ymmärtää,  millaiset  tekijät  johtavat  pystyvyysuskomusten 

uudelleenarviointiin. 

3 KOULUN ILMAPIIRI JA JOHTAJUUS

Tässä  luvussa  käsitellään  koulun  ilmapiiriä  ja  johtajuutta.  Aluksi  määritellään,  mitä 

koulun  ilmapiirillä  tarkoitetaan  ja  esitellään  koulun  ilmapiiriin  liittyvää  aiempaa 

tutkimusta.  Sen jälkeen  käsitellään  koulun  johtajuutta  sekä  niin  sanottua  uudistavaa 

johtajuutta yleisesti ja koulun kontekstissa. Lopuksi tarkastellaan koulun ilmapiirin ja 

johtajuuden  yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Koulun  ilmapiirin  ja 

johtajuuden  käsittely  on  osittain  päällekkäistä,  sillä  esimerkiksi  monissa  koulun 

ilmapiiriin  liittyvissä  tutkimuksissa  käsitellään  myös  koulun  johtajuuteen  liittyviä 

teemoja, kuten koulun päätöksentekoa ja koulun johdolta saatua tukea.



21

3.1 Koulun ilmapiiri

3.1.1 Koulun ilmapiirin käsite

Koulun  ilmapiirin  ymmärtäminen  on  tärkeää,  sillä  ilmapiiri  vaikuttaa  kaikkiin 

kouluyhteisön  jäseniin  (Collie  ym.  2012).  Cohenin  ym.  (2009)  mukaan  koulun 

ilmapiirille  on  esitetty  monia  määritelmiä  eikä  löydettävissä  ole  yhtä  yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää. Heidän mukaansa koulun ilmapiirillä viitataan kouluelämän 

laatuun ja luonteeseen. 

Cohenin  ym.  (2009)  mukaan  tutkijat  ovat  havainneet  koulun  ilmapiirin 

koostuvan eri  osa-alueista.  Heidän mukaansa näistä ei  ole yhtä yleisesti  hyväksyttyä 

listausta,  mutta  lähtökohtaisesti  kannatusta  on  saanut  näkemys  seuraavista  neljästä 

koulun  ilmapiiriin  keskeisesti  vaikuttavasta  osa-alueesta  (ks.  myös  Thapa,  Cohen, 

Higgins-D'Alessandro & Guffey 2012):

1. turvallisuus, mm. koulun fyysinen ja sosio-emotionaalinen turvallisuus

2. opetus  ja  oppiminen,  mm.  opetuksen  ja  ohjauksen  laatu,  sosiaalinen, 

emotionaalinen  ja  eettinen  oppiminen,  henkilöstön  ammatillinen  kehitys  sekä 

koulun johtajuus

3. ihmissuhteet, mm. monimuotoisuuden arvostaminen, kouluyhteisö ja yhteistyö 

sekä koulussa vallitseva moraali ja yhtenäisyys

4. kouluympäristö, mm. koulun fyysinen ja rakenteellinen ympäristö.

Edellisten lisäksi koulun ilmapiiriin kuuluvat myös laajemmat organisaation rakenteet 

kuten  se,  onko  kouluun  liittyvillä  henkilöillä  sirpaloitunut  vai  yhteinen  näkemys 

koulusta,  edistävätkö rakenteet yksilöiden hyvinvointia ja kuinka tietoisia rakenteista 

ollaan. 

Cohenin ym. (2009) mukaan koulun ilmapiiri perustuu henkilöiden kokemuksiin 

koulun elämästä. Se kuvastaa normeja, tavoitteita, arvoja, henkilöiden välisiä suhteita, 

opetus- ja oppimiskäytänteitä sekä organisaation rakenteita. Monet sisäiset ja ulkoiset 

tekijät  vaikuttavat  niin  yksilön  kuin  yhteisöllisiinkin  kokemuksiin  koulun  elämästä. 

Yksilöt  kiinnittävät tietoisesti  ja tiedostamattomasti  huomiotaan,  muistavat ja antavat 

merkityksiä  koulukokemuksille  omiin  sisäisiin  kokemuksiinsa  sekä  muiden ihmisten 

kanssa  jaettuihin  kokemuksiin  pohjautuen.  Jos  suurin  osa  oppilaista  tulee  perheistä, 

joilla on vahva käsitys koulusta (myönteinen tai kielteinen), se vaikuttaa olennaisesti 

oppilaiden kokemuksiin koulusta. Koulu ei siten toimikaan eristyksissä vaan myös sitä 
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ympäröivä alue ja yhteisö vaikuttavat kouluelämään. Koulun ilmapiirin voikin ajatella 

olevan ryhmäilmiö, joka on laajempi kuin kenenkään yksittäisen henkilön kokemus. 

Kaikki koulun jäsenet eivät useinkaan koe koulun ilmapiiriä samanlaisena vaan 

esimerkiksi koulun henkilökunta ja oppilaat saattavat kokea koulun ilmapiirin eri tavalla 

(Cohen ym. 2009). Mitchell, Bradshaw ja Leaf (2010) vertasivat opettajien ja oppilaiden 

kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  ja  löysivät  niiden  välillä  eroja.  Luokkahuonetason 

tekijät,  kuten  heikko  luokanhallinta  ja  häiritsevien  oppilaiden  määrä,  olivat 

vahvemmassa  yhteydessä  opettajien  kokemuksiin  koulun ilmapiiristä,  kun taas  koko 

koulun  tasoiset  tekijät,  kuten  oppilaiden  ja  rehtorien  vaihtuvuus  sekä  oppilaiden  ja 

opettajien  väliset  suhteet,  olivat  vahvemmassa  yhteydessä  oppilaiden  kokemuksiin 

koulun  ilmapiiristä.  Mitchell  ym.  päättelivät,  että  vaikka  opettajat  ja  oppilaat 

periaatteessa jakavat samat kokemukset koulusta, heidän käsityksensä niistä saattavat 

vaihdella merkittävästi. 

3.1.2 Koulun ilmapiirin tutkimus 

Cohenin ym. (2009) mukaan koulun ilmapiiristä on kirjoitettu jo noin sadan vuoden 

ajan, mutta vasta 1950-luvulla sitä alettiin tutkia enenevässä määrin. Heidän mukaansa 

osa  tutkijoista  näkee,  että  kokemukset  koulun  ilmapiiristä  ovat  aina  subjektiivisesti 

koettuja,  kun  taas  toisten  tutkijoiden  näkemyksen  mukaan  koulun  ilmapiiriä  voi 

tarkastella  objektiivisena  osana  koulun  elämää.  Tutkimuksissa  on  huomattu  koulun 

ilmapiirillä  olevan  monia  yhteyksiä  niin  opettajiin  kuin  oppilaisiinkin  liittyviin 

myönteisiin tekijöihin (Collie ym. 2012). 

Cohenin  ym.  (2009)  mukaan  myönteinen  koulun  ilmapiiri  edistää  lasten  ja 

nuorten kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Heidän mukaansa aiemmissa tutkimuksissa 

myönteinen koulun ilmapiiri on ollut yhteydessä esimerkiksi oppilaiden oppimiseen ja 

myönteiseen  kehitykseen,  akateemiseen  suoriutumiseen,  koulun  menestymiseen, 

tehokkaaseen  väkivallan  ehkäisyyn  sekä  opettajien  työssä  pysymiseen.  Aiemmissa 

tutkimuksissa  koulun  ilmapiirillä  on  havaittu  yhteyksiä  myös  esimerkiksi  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  (esim.  Ashton ym.  1983;  Collie  ym.  2012;  Hoy & Woolfolk 

1993).  Lisäksi  opettajien  kokemukset  koulun  ilmapiiristä  ovat  olleet  yhteydessä 

esimerkiksi  oppilaiden  suoriutumiseen  (Johnson  & Stevens  2006).  Myös  oppilaiden 

koulun  ilmapiiriin  liittyvillä  kokemuksilla  on  havaittu  yhteyksiä  muun  muassa 

oppilaiden käyttäytymisen ongelmiin ja masennusoireisiin (Loukas & Murphy 2007).   
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Ingersoll  (2001)  tutki  opettajien  vaihtuvuutta  ja  koulujen  opettajapulaa  sekä 

kouluorganisaatioon  liittyvien  tekijöiden  yhteyksiä  niihin.  Hänen  mukaansa  yleisesti 

vallitsevan  käsityksen  vastaisesti  opettajien  eläköitymisestä  johtuva  vaihtuvuus  on 

suhteellisen  pientä  verrattuna  opettajien  vaihtuvuuteen  työtyytymättömyyden  ja 

työpaikan  tai  alan  vaihdon  takia.  Tutkimuksessa  suurimmat  syyt  opettajien 

vaihtuvuuteen liittyivät  alhaisten  palkkojen  ohella  koulun ilmapiiriin  ja  johtajuuteen 

liittyviin ongelmiin. Näitä olivat tuen puute koulun johdolta, oppilaisiin liittyvät kurin- 

ja  järjestyksenpidolliset  ongelmat  sekä  opettajien  vähäinen  vaikutusvalta  koulun 

päätöksentekoon. 

Johnsonin,  Stevensin ja Zvochin (2007) mukaan opettajien koulun ilmapiiriin 

liittyvien kokemusten tutkimiseen on käytetty muun muassa School Level Environment 

Questionnaire (SLEQ) -mittaria.  Johnson ym. kehittivät  mittarista  uudistetun version 

(Revised  SLEQ),  joka  sisältää  21  osiota.  Sekä  alkuperäistä  että  uudistettua  SLEQ-

mittaria  on  käytetty  laajalti  opettajien  kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  mittaavissa 

tutkimuksissa  (esim.  Collie  ym.  2012).  Johnson  ym.  toteavat  mittarinsa  olevan 

luotettava ja sopivan hyvin eri kouluasteilla toimivien opettajien tutkimiseen. Mittarin 

suomennettu  versio  oli  käytössä  Alkuportaat-seurantatutkimuksessa  arvioitaessa 

kuudennen luokan opettajien kokemuksia koulun ilmapiiristä. 

Johnsonin  ym.  (2007)  mittarissa  opettajien  kokemukset  koulun  ilmapiiristä 

jaetaan seuraaviin viiteen osa-alueeseen:

1. yhteistyö (collaboration): koulun opettajien välinen yhteistyö

2. oppilassuhteet  (student  relations):  koulun  oppilaiden  käyttäytyminen  ja 

motivaatio

3. koulun  resurssit  (school  resources):  materiaalien  ja  välineiden  saatavuus 

koulussa

4. päätöksenteko (decision making): mahdollisuudet osallistua koulua koskevaan 

päätöksentekoon

5. opetuksen innovatiivisuus (instructional innovation): opetuksen kehittäminen ja 

koulun opettajien innovatiivisuus.
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3.2 Koulun johtajuus

Vaikka  monet  eri  tekijät  vaikuttavat  koulun  ilmapiiriin,  yksi  kaikkein  tärkeimmistä 

tekijöistä  on  koulun  johtajuus  (Cohen  ym.  2009;  Price  2012).  Tutkimuksissa  on 

havaittu,  että  koulun  johtaja  määrittelee  koulun  tunnelman  sekä  suorat  ja  epäsuorat 

käyttäytymisnormit  (Cohen  ym.  2009).  Koulun  johtajat  vaikuttavat  opettajien 

asenteisiin, jotka taas vaikuttavat siihen, millainen ilmapiiri koulussa on (Price 2012). 

Koulun ilmapiirin luominen sellaiseksi, jossa opettajat saavat tukea toisiltaan, on hyvin 

pitkälti  kiinni  koulun  johtajan  tällaiselle  toiminnalle  luomista  mahdollisuuksista 

(Meristo  &  Eisenschmidt  2014).  Aiemmissa  tutkimuksissa  koulun  johtajuudella  on 

havaittu yhteyksiä myös opettajien pystyvyysuskomuksiin (esim. Hipp 1996; Hoy & 

Woolfolk 1993; Walker & Slear 2011).

3.2.1 Koulun johtajuuden laadun tekijät

Leithwood, Harris ja Hopkins (2008) ovat tarkastelleet koulun johtajuutta käsittelevää 

kirjallisuutta  ja  tutkimusta  sekä  tiivistäneet  niiden  pohjalta  seitsemän  väitettä 

menestyksekkäästä koulun johtajuudesta. Niiden ytimessä ovat näkemykset siitä, että 1) 

johtajuus  vaikuttaa  luokkaopetuksen  jälkeen  eniten  oppilaiden  oppimiseen  ja  2) 

menestyksekäs johtaminen perustuu tiettyihin keskeisiin johtajuuden käytäntöihin, joita 

3)  johtajat  soveltavat  omaan  työskentelykontekstiinsa  ja  4)  joiden  avulla  johtajat 

edistävät opetusta ja oppimista epäsuorasti vaikuttamalla henkilöstönsä motivaatioon, 

sitoutumiseen  ja  työskentelyolosuhteisiin.  Lisäksi  Leithwood  ym.  olettavat,  että  5) 

koulun johtajuus vaikuttaa kouluihin ja oppilaisiin enemmän silloin, kun se on laajasti 

jaettua,  6)  jotkut  jakamismallit  ovat  toisia  tehokkaampia  ja  7)  johtajien  tehokkuus 

saattaa olla yhteydessä tiettyihin persoonallisuuden piirteisiin.

Leithwoodin ym. mukaan ilman taitavaa johtajuutta myönteisiä asioita on vaikea 

saada koulussa aikaan, sillä organisaatiossa olevan osaamisen esille tuominen edellyttää 

taitavaa johtajuutta. Henkilöstön suoriutumiseen vaikuttavia ulottuvuuksia (uskomuksia, 

arvoja, motivaatiota, tietoja ja taitoja sekä työskentelyolosuhteita) tukevia johtajuuden 

käytäntöjä  ovat  vision  luonti  ja  suunnan  määrittely,  henkilöstön  ymmärtäminen  ja 

kehittäminen, organisaation uudelleensuunnittelu sekä opetus- ja oppimissuunnitelman 

hallinta.  Leithwoodin  ym.  mukaan  hyvät  johtajat  käyttävät  kontekstiin  sopivia 

yhdistelmiä  edellä  mainituista  johtajuuden  käytännöistä  esimerkiksi  koulun 
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muutoskohtien  eri  vaiheissa.  Leithwoodin  ym.  mukaan  koulun  johtajat  eivät  voi 

juurikaan vaikuttaa suoraan henkilöstönsä kykyihin ja esimerkiksi oppiainesisältöihin 

liittyvään  osaamiseen,  mutta  heillä  on  vahva  ja  myönteinen  vaikutus  henkilöstön 

motivaatioon, sitoutumiseen ja kokemuksiin työympäristön antamasta tuesta (ks. myös 

Leithwood & Jantzi 2006). 

Leithwoodin ym. mukaan jaetun johtajuuden (distributed leadership) on todettu 

olevan  yksittäiseen  henkilöön  keskittynyttä  johtajuutta  (focused  leadership) 

tehokkaampaa useimmissa konteksteissa. Jaettuun johtajuuteen kuuluvat rehtorin lisäksi 

myös muut johtajuuden lähteet, kuten yksittäiset opettajat, opettajatiimit, vanhemmat, 

oppilaat,  vararehtorit  ja  kouluviranomaiset.  Jaetun  johtajuuden  on  havaittu  olevan 

myönteisesti  yhteydessä  opettajien  kykyihin,  motivaatioon  ja  sitoutumiseen, 

kokemuksiin työskentelyolosuhteista sekä oppilaiden oppimiseen (ks. myös Leithwood 

&  Mascall  2008)  sekä  perinteistä  rehtorin  johtajuutta  voimakkaammin  erityisesti 

opettajien kykyihin ja oppilaiden oppimiseen. Leithwoodin ym. mukaan sitä, millaisia 

erilaisia  johtajuuden  jakamismalleja  kouluissa  todella  on,  ja  miten  nämä  mallit 

vaikuttavat  opetukseen  ja  oppilaiden  oppimiseen,  on  kuitenkin  tutkittu  toistaiseksi 

vähän.  Aiemmissa tutkimuksissa rehtorien pystyvyyden tunteiden on havaittu  olevan 

yhteydessä  toimiviin  johtamiskäytäntöihin  ja  sitä  kautta  oppilaiden  oppimiseen  (ks. 

myös Leithwood & Jantzi 2008). Leithwoodin ym. mukaan myös tutkimukset koulun 

johtajien pyrkimyksistä kehittää heikosti menestyviä kouluja antavat viitteitä siitä, että 

ainakin haastavissa olosuhteissa menestyksekkäimmät johtajat ovat avoimia ja valmiita 

oppimaan toisilta.

3.2.2 Uudistava johtajuus

Johtajien tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen on kiinnostanut niin johtajia kuin 

johtajuuden  tutkijoitakin  jo  usean  vuosikymmenen  ajan  (Podsakoff,  MacKenzie, 

Moorman & Fetter 1990). Erilaisia johtajuuden malleja on esitetty monia, esimerkiksi 

liiketoiminnallinen  johtajuus  (transactional  leadership;  Podsakoff  ym.  1990),  jaettu 

johtajuus  (distributed  leadership;  Leithwood  ym.  2008)  ja  ohjauksellinen  johtajuus 

(instructional leadership; Leithwood ym. 2008). Podsakoffin ym. (1990) mukaan myös 

niin  sanotun  uudistavan  johtajuuden  (transformational  leadership)  käsite  on  saanut 

osakseen  huomiota  johtajuuteen  liittyvässä  tutkimuksessa.  Uudistavaa  johtajuutta 

käsittelevän kirjallisuuden tarkastelun pohjalta Podsakoff ym. toteavat käsitteen olevan 
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moniulotteinen,  ja  että  tutkijoiden  näkemykset  siihen  sisältyvistä  käyttäytymisen 

ulottuvuuksista ovat vaihdelleet. Uudistavan johtajuuden tutkijat ovat kuitenkin olleet 

samaa mieltä siitä, että tehokkaat johtajat pyrkivät uudistamaan henkilöstönsä arvoja, 

uskomuksia  ja  asenteita  tukeakseen  henkilöstön  halukkuutta  suoriutua  työstään 

mahdollisimman hyvin. 

Podsakoffin   ym.   (1990)  kirjallisuuskatsauksen  perusteella  uudistavaan 

johtajuuteen kuuluu ainakin seuraavat  kuusi käyttäytymisen ulottuvuutta.  Nämä ovat 

tulevaisuuden visioiden tunnistaminen ja niistä viestiminen, esimerkkinä toimiminen, 

henkilöstön  yhteisten  tavoitteiden  edistäminen,  korkeat  odotukset  henkilöstön 

suoriutumista  kohtaan,  yksilöllisen  tuen  antaminen  sekä  henkilöstön  älyllinen 

stimulointi. Podsakoffin ym. mukaan tutkijat ovat olleet hyvinkin yksimielisiä joistakin 

ulottuvuuksista,  mutta  osa  on  herättänyt  enemmän  erimielisyyksiä.  Esimerkiksi 

tulevaisuuden visioiden tunnistamista ja niistä viestimistä on pidetty yleisesti tärkeänä 

osana  uudistavaa  johtajuutta,  mutta  kaikki  tutkijat  eivät  ole  nähneet  henkilöstön 

älyllisen stimuloinnin olevan olennainen ulottuvuus. 

Carless,  Wearing  ja  Mann  (2000)  kehittivät  lyhyen  uudistavaa  johtajuutta 

tutkivan  mittarin  (Global  Transformational  Leadership  scale,  GTL)  aiempia  pitkiä 

arviointimenetelmiä  korvaamaan.  Mittari  rakennettiin  Podsakoffin  ym.  (1990) 

tiivistämien kuuden uudistavan johtajuuden ulottuvuuden pohjalta. Carless ym. erottivat 

toisistaan  tuen  antamisen  henkilöstölle  ja  henkilöstön  yksilöllisen  kehityksen 

rohkaisemisen,  jolloin  heidän  mallissaan  uudistava  johtajuus  koostuu  seitsemästä 

käyttäytymisen osa-alueesta. Lisäksi ulottuvuus koskien korkeita odotuksia henkilöstön 

suoriutumista  kohtaan nimettiin  laajemmaksi  johtajan karisman osa-alueeksi.  Carless 

ym. toteavat GTL-mittarinsa soveltuvan käytettäväksi johtajien arviointiin ja valintaan 

sekä johtajuuden tutkimukseen.  Mittarin suomennettu versio oli käytössä Alkuportaat-

seurantatutkimuksen  kuudennen  luokan  opettajien  kokemuksia  koulun  johtajuudesta 

mittaavassa aineiston keruussa. 

Carlessin ym.  (2000) mittarissa uudistavaan johtajuuteen kuuluvia osa-alueita 

ovat  seuraavat:  1)  tulevaisuuden  visiot  (vision),  2)  henkilöstön  kehittäminen  (staff 

development), 3) tukea-antava johtajuus (supportive leadership), 4) voimaannuttaminen 

(empowerment), 5) innovatiivinen ajattelu (innovative thinking), 6) johtaminen omalla 

esimerkillä  (lead  by  example)  ja  7)  karisma  (charisma).  Tulevaisuuden  visioilla 

tarkoitetaan sitä, viestiikö  johtaja  selkeästi  ja  myönteisesti  tulevaisuuden  visioista. 

Henkilöstön kehittäminen liittyy siihen, kohteleeko johtaja henkilökuntaa yksilöinä sekä 
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tukeeko  ja  rohkaiseeko  hän  heidän  kehittymistään.  Tukea-antavalla  johtajuudella 

tarkoitetaan sitä, missä määrin johtaja antaa henkilökunnalle rohkaisevaa palautetta ja 

tunnustusta,  ja  voimaannuttamisella  sitä,  missä  määrin  johtaja  voimaannuttaa 

henkilöstöä  edistämällä  yhteisön  jäsenten  välistä  luottamusta,  sitoutumista  ja 

yhteistyötä. Innovatiivisella ajattelulla viitataan siihen, rohkaiseeko johtaja henkilöstöä 

pohtimaan  ongelmiin  uudenlaisia  ratkaisutapoja  ja  haastamaan  olettamuksia. 

Johtamisella  omalla  esimerkillä  tarkoitetaan  sitä,  toimiiko  johtaja  selkeästi  ja 

johdonmukaisesti  arvojensa  mukaan.  Karisma  viittaa  siihen,  tukeeko  johtaja 

henkilöstönsä  itsearvostuksen  ja  -kunnioituksen  tunteita  sekä  inspiroiko  hän 

henkilöstöään omalla esimerkillään ja taidoillaan.

3.2.3 Uudistava johtajuus koulun kontekstissa

Leithwoodin  ja  Jantzin  (2006)  mukaan  tehokkaasta  koulun  johtajuudesta  tiedetään 

lisääntyneestä  tutkimuksesta  huolimatta  toistaiseksi  melko  vähän.  Empiirinen  näyttö 

esimerkiksi uudistavan johtajuuden vaikutuksista koulun kontekstissa on ollut vähäistä. 

Leithwoodin ja Jantzin (2005) mukaan koulun uudistavalla johtajuudella on kuitenkin 

havaittu  epäsuoria  yhteyksiä  oppilaiden  suoriutumiseen  ja  kouluun  sitoutumiseen. 

Tutkimuksissa  näitä  yhteyksiä  ovat  välittäneet  muun  muassa  koulun  kulttuuri  sekä 

opettajien työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys.

Leithwood  ja  Jantzi  (2006)  ovat  tutkineet  uudistavan  johtajuuden  suoria  ja 

epäsuoria  yhteyksiä  opettajien  motivaatioon,  taitoihin  ja  työskentelyolosuhteisiin, 

heidän  muuttuneisiin  luokkahuonekäytäntöihinsä  sekä  oppilaiden  suoriutumiseen 

kirjallisissa  ja  numeerisissa  taidoissa  koulun  uudistumisvaiheessa.  Leithwoodin  ja 

Jantzin oletuksena oli, että koulun uudistava johtajuus on suoraan yhteydessä opettajien 

motivaatioon, taitoihin ja työskentelyolosuhteisiin, jotka taas ovat suoraan yhteydessä 

opettajien  luokkahuonekäytäntöihin  ja  niiden  muuttumiseen.  Luokkahuonekäytännöt 

taas vaikuttavat oppilaiden oppimiseen ja suoriutumiseen. Tutkimuksessaan he jakoivat 

uudistavan  johtajuuden  yhdeksän  alaulottuvuutta  kolmeen  osa-alueeseen,  joita  ovat 

suunnan  asettaminen  (koulun  vision  rakentaminen,  tavoitteiden  ja  päämäärien 

asettaminen  sekä  korkeat  odotukset  henkilöstön  suoriutumista  kohtaan),  henkilöstön 

kehittäminen  (älyllinen  stimulointi,  yksilöllisen  tuen  antaminen  sekä  ammatillisten 

käytäntöjen  ja  arvojen  mallintaminen)  ja  organisaation  uudelleensuunnittelu 

(yhteistyöhön  perustuvan  koulun  kulttuurin  kehittäminen,  päätöksentekoon 
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osallistumista edistävien rakenteiden luominen sekä suhteiden luominen ympäröivään 

yhteisöön). 

Leithwood ja  Jantzi  (2006) havaitsivat  uudistavan koulun johtajuuden olevan 

vahvassa suorassa yhteydessä opettajien työskentelyolosuhteisiin ja motivaatioon sekä 

myös  opettajien  taitoihin.  Lisäksi  uudistava  johtajuus  oli  yhteydessä  opettajien 

muuttuneisiin  luokkahuonekäytäntöihin,  mutta  tutkimuksessa  ei  havaittu  uudistavan 

johtajuuden  yhteyksiä  oppilaiden  suoriutumiseen.  Leithwoodin  ja  Jantzin  mukaan 

koulun  uudistavalla  johtajuudella  voidaankin  vaikuttaa  opettajien 

luokkahuonekäytäntöjen  kehittämiseen,  mutta  luokkahuonekäytäntöjen  muuttaminen 

itsessään ei välttämättä edistä oppilaiden oppimista vaan käytäntöjen laadulla on tärkeä 

rooli.

Myös  Thoonen,  Sleegers,  Oort,  Peetsma  ja  Geijsel  (2011)  tutkivat  koulun 

uudistavaa  johtajuutta.  He  jakoivat  uudistavan  johtajuuden  koulun  tulevaisuuden 

visioiden  kehittämiseen,  yksilöllisen  tuen  antamiseen  ja  henkilöstön  älylliseen 

stimulointiin.  Heidän  havaintojensa  mukaan  uudistava  johtajuus  edisti  opettajien 

ammatillista  oppimista  ja  motivaatiota  sekä  kouluorganisaation  olosuhteita,  joihin 

kuului  osallistava  päätöksenteko,  opettajien  välinen  yhteistyö  ja  henkilöstön  välinen 

luottamus.

3.3 Koulun  ilmapiirin  ja  johtajuuden  yhteydet  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin

Monien kouluun liittyvien tekijöiden, kuten koulun ilmapiirin ja johtajuuden, yhteyksiä 

opettajien pystyvyysuskomuksiin on tutkittu aiemmin (Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy 2007).  Tutkimuksissa  on  raportoitu  esimerkiksi  koulun  ilmapiirin,  johtajuuden, 

yhteisöllisyyden  ja  päätöksenteon  yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin 

(Tschannen-Moran ym. 1998).  Ashtonin ym. (1983) tutkimuksessa kouluun liittyvistä 

tekijöistä opettajien eristäytyneisyyden, epävarmuuden ja voimattomuuden tunteet sekä 

taloudellisten  palkkioiden  ja  tunnustuksen  puute  heikensivät  opettajien 

pystyvyysuskomuksia. Opettajien tiimityöskentely, eri ikäisten oppilaiden yhdistäminen 

ryhmiin  ja  opettajien  kollegiaalinen  päätöksenteko  sen  sijaan  lisäsivät  opettajien 

pystyvyyden tunteita.  Ashtonin  ym.  mukaan myös  rehtorin  toiminnalla  on yhteyksiä 

opettajien kokemaan pystyvyyteen muun muassa resurssien tarjoamisen kautta. Rehtori 

voi jossain määrin esimerkiksi vähentää opettajien työmäärää sekä tarjota välineitä ja 
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materiaaleja opetukseen, mitkä saattavat vaikuttaa opettajien pystyvyyden tunteisiin.

Newmann, Rutter ja Smith (1989) tutkivat lukion opettajien  vieraantumista ja 

kouluorganisaatioon  liittyvien  tekijöiden  yhteyksiä  muun  muassa  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin. Heidän mukaansa opettajien pystyvyysuskomukset vähentävät 

vieraantumista,  sillä  pystyvyyteen  liittyy  toimijuuden  tunne,  sitoutuminen  ja 

myönteinen  suhtautuminen  opettajan  työtä  kohtaan.  Tutkimuksessa  organisaatioon 

liittyvät  tekijät  olivat  huomattavasti  vahvemmassa  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin kuin kouluun liittyvät taustatekijät, kuten oppilaiden kyvykkyys, 

etninen tausta tai koulun sijainti.  Organisaatioon liittyvistä tekijöistä oppilaiden hyvä 

käytös,  innovaatioihin  rohkaiseminen  ja  koulun  johdon  tarjoama  tuki  olivat 

positiivisessa  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Newmannin  ym.  mukaan 

nämä tulokset  antavat  viitteitä  siitä,  että  opettajien  vieraantumista  voidaan vähentää 

kouluorganisaatiota kehittämällä. Hoy ja Woolfolk (1993) huomauttavat kuitenkin, että 

vaikka  Newmannin  ym.  tutkimustulokset  ovat  kiinnostavia  ja  perustuvat  laajaan 

otokseen,  tuloksista  voi  tehdä  vain  varovaisia  päätelmiä.  Tutkimuksessa  monien 

skaalojen reliabiliteetit olivat alhaisia, ja monissa skaaloissa oli enintään kaksi osiota. 

Leen  ym.  (1991)  tutkimuksessa  koulun  yhteisöllisyys,  rehtorin  johtajuus, 

opettajien  vaikuttamisen  mahdollisuudet  ja  oppilaiden  käytös  olivat  yhteydessä 

yläkoulun opettajien pystyvyysuskomuksiin. Koulun yhteisöllisyys oli suurin opettajien 

pystyvyyden  tunteiden ennustaja.  Opettajat  tunsivat  korkeinta  pystyvyyttä  kouluissa, 

joissa opettajat tekevät yhteistyötä, saavat toisiltaan tukea, jakavat yhteisen näkemyksen 

koulusta ja tuntevat olevansa arvostettuja. Lisäksi opettajat tunsivat eniten pystyvyyttä 

kouluissa, joissa on vahva johtaja, joka antaa opettajille resursseja, hallitsee opettajiin 

kohdistuvia  koulun  ulkopuolelta  tulevia  paineita,  asettaa  tavoitteita,  tietää,  millaisen 

koulun  haluaa  ja  viestii  siitä  henkilöstölleen  sekä  ilmaisee  henkilöstölle  heihin 

kohdistuvista odotuksistaan. Tulosten mukaan pystyysuskomusten kannalta on tärkeää, 

että myös opettajilla on koulussa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Johtopäätöksenä oli 

myös,  että  kouluissa,  joissa  oppilaat  käyttäytyvät  hyvin,  on  todennäköisesti  korkeaa 

pystyvyyttä kokevia opettajia. 

Raudenbushin  ym.  (1992)  tutkimuksessa  lukion  opettajien  mahdollisuudet 

vaikuttaa työhönsä ja yhteistyö muiden opettajien kanssa olivat yhteydessä opettajien 

korkeisiin  pystyvyyden  tunteisiin.  Heidän  mukaansa  nämä  tekijät  saattavat  saada 

opettajat  kestämään  paremmin  opetustyön  epävarmuutta  ja  sitä  kautta  lisätä 

pystyvyyden tunteita. Myös Shacharin ja Shmuelevitzin (1997) tutkimuksessa opettajat, 



30

jotka tekivät yhteistyötä muiden opettajien kanssa, kokivat korkeampaa pystyvyyttä.

Hoyn ja Woolfolkin (1993) mukaan aiemmissa tutkimuksissa koulun ilmapiirin 

on  havaittu  olevan  yhteydessä  erityisesti  opettajien  henkilökohtaisen  pystyvyyden 

ulottuvuuteen  ja  vähemmän  yleiseen  pystyvyyteen.  Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993) 

tutkimuksessa  koulun  ilmapiirin  osalta  tarkasteltavia  tekijöitä  olivat  instituution 

itsenäisyys  ulkoisista  vaikuttimista, rehtorin  vaikutusvalta,  rehtorin  toiset  huomioiva 

käytös,  resurssien  saatavuus,  opettajien  yhteishenki  ja  koulun akateeminen painotus. 

Heidän tulostensa mukaan koulun ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä rehtorin vaikutusvalta 

sekä koulun akateeminen painotus edistivät opettajien henkilökohtaista pystyvyyttä ja 

instituution itsenäisyys ulkoisista vaikuttimista sekä opettajien yhteishenki ennustivat 

puolestaan  yleistä  pystyvyyttä.  Koulun  johtajuudesta  vain  rehtorin  vaikutusvalta  oli 

yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin  rehtorin  toiset  huomioivan  käytöksen 

sijaan.  Hoy ja  Woolfolk  tulkitsivat  tätä  siten,  että  opettajat  saattavat  kokea  rehtorin 

tehtäväorientoituneen ja konkreettisen avun tärkeämmäksi pystyvyydelleen kuin pelkän 

rehtorin ystävällisyyden ja avuliaisuuden. Tutkimuksen eräänä johtopäätöksenä oli, että 

pystyvyysuskomusten  ja  organisaation  ilmapiirin  välinen  suhde  saattaa  olla 

vastavuoroinen  siten,  että  ilmapiiri  vaikuttaa  pystyvyysuskomuksiin,  ja 

pystyvyysuskomukset vaikuttavat kokemuksiin ilmapiiristä. 

Collie ym. (2012) tutkivat opettajien pystyvyysuskomuksia Tschannen-Moranin 

ja Woolfolk Hoyn (2001) TSES-mittarin lyhyemmällä versiolla ja koulun ilmapiiriin 

liittyviä kokemuksia Johnsonin ym. (2007) uudistetulla SLEQ-mittarilla, joita molempia 

käytettiin  myös  Alkuportaat-seurantaan  liittyvässä  aineiston  keruussa.  Collie  ym. 

yhdistivät  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  pystyvyysuskomusten  kolme  osa-

aluetta  yhdeksi  kokonaispystyvyyden ulottuvuudeksi.  He eivät  kuitenkaan käyttäneet 

tutkimuksessaan  uudistetun  SLEQ-mittarin  opetuksen  innovatiivisuuden  osa-aluetta, 

sillä  se  ei  kuulu  Cohenin  ym.  (2009)  kouluelämän  osa-alueisiin.  Tutkimuksessa 

havaittiin,  että  opettajat,  jotka  kokivat  oppilaidensa  käyttäytyvän  hyvin  ja  olevan 

motivoituneita,  kokivat  korkeampaa  pystyvyyttä.  Lisäksi  mitä  paremmaksi  opettaja 

arvioi opettajien välisen yhteistyön, sitä enemmän hän koki myös pystyvyyttä. 

Meristo  ja  Eisenschmidt  (2014)  tutkivat  uraansa  aloittelevien  opettajien 

pystyvyysuskomuksia ja kokemuksia koulun ilmapiiristä eri kouluasteilla. He käyttivät 

pystyvyysuskomusten  tutkimiseen  TSES-mittarin  pidempää  versiota.  Meriston  ja 

Eisenschmidtin  tulosten  mukaan  myönteiset  kollegoiden  väliset  suhteet  ja 

yhteenkuuluvuus sekä luottamuksellinen ja kunnioittava suhde oppilaisiin vaikuttavat 
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olevan tärkeitä opettajien pystyvyysuskomuksille ja kokemuksille koulun ilmapiiristä. 

Heidän mukaansa tukea-antava kouluilmapiiri  edistää uraansa aloittelevien opettajien 

pystyvyysuskomuksia. 

Hipp  (1996)  selvitti  rehtorin  johtajuuden  yhteyksiä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin. Tutkimuksessa johtajuutta tarkasteltiin uudistavan johtajuuden 

näkökulmasta,  ja opettajien pystyvyysuskomukset jaettiin henkilökohtaisen ja yleisen 

pystyvyyden  ulottuvuuksiin.  Tulosten  mukaan  rehtorin  omalla  käytöksellään  antama 

esimerkki ja palkkioiden antaminen opettajien suorituksen mukaan olivat positiivisessa 

yhteydessä  molempiin  pystyvyyden  ulottuvuuksiin.  Lisäksi  opettajien  innostaminen 

yhteisiin  tavoitteisiin  oli  positiivisessa  yhteydessä opettajien  yleiseen  pystyvyyteen.  

Myös Walker ja Slear (2011) tutkivat rehtorin johtajuuden yhteyksiä opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  ja  vertasivat  yhteyksiä  eri  uravaiheessa  olevien  opettajien 

kesken.  He  käyttivät  opettajien  pystyvyysuskomusten  mittaamiseen  TSES-mittarin 

pidempää  versiota.  Tulokset  osoittivat,  että  opettajiin  kohdistuvien  ohjauksellisten 

odotusten mallintaminen ja koulun viestintäyhteyksien luominen rehtorin taholta olivat 

positiivisessa  yhteydessä  opettajien  kokemaan  pystyvyyteen.  Palkkioiden  antaminen 

opettajien  suorituksen  mukaan  oli  negatiivisessa  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.  Palkkioiden  antaminen  suorituksen  mukaan  oli  tärkeämpää 

heikkoa  pystyvyyttä  kokeville  opettajille  kuin  opettajille,  jotka  tunsivat  korkeaa 

pystyvyyttä.  Tutkimuksessa  havaittiin  myös,  että  eri  uravaiheessa  olevilla  opettajilla 

rehtorin johtajuuden yhteydet pystyvyysuskomuksiin olivat hieman erilaisia.

4 TUTKIMUSONGELMAT

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  tutkia  opettajien  pystyvyysuskomuksia  sekä 

opettajien  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen  liittyvien  kokemusten  yhteyksiä  niihin. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, onko opettajien välillä eroa pystyvyysuskomuksissa 

sekä kokemuksissa koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta sukupuolen ja työkokemuksen 

määrän  suhteen.  Opettajien  pystyvyysuskomusten  tarkastelu  perustuu  Tschannen-

Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2001)  malliin,  jossa  pystyvyysuskomukset  jaetaan 

ohjauksellisiin  strategioihin,  ryhmän  toiminnan  organisointiin  ja  oppilaiden 

osallistamiseen. 
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Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä määrin kuudennen luokan opettajat kokevat pystyvyyttä ohjauksellisten 

strategioiden,  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  ja  oppilaiden  osallistamisen 

suhteen?

2. Missä määrin opettajien kokemukset koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta ovat 

yhteydessä heidän pystyvyysuskomuksiinsa? 

3. Onko opettajien välillä eroa pystyvyysuskomuksissa sekä kokemuksissa koulun 

ilmapiiristä ja johtajuudesta sukupuolen ja työkokemuksen määrän suhteen?

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Aineisto

Tutkimuksessa  käytettiin  Alkuportaat-seurantatutkimuksen  (Lapset,  vanhemmat  ja 

opettajat  yhteistyössä  koulutien  alussa)  aineistoa.  Alkuportaat-tutkimuksen 

ensimmäisessä  vaiheessa  seurattiin  noin  2000  lasta  vanhempineen  ja  opettajineen 

esiopetuksesta neljännelle luokalle neljällä paikkakunnalla (Kuopio, Laukaa, Joensuu ja 

Turku)  vuosina  2006–2011.  Alkuportaat-tutkimus  jatkuu  Suomen  Akatemian 

rahoittamana vuosina 2013–2016 lasten ollessa luokilla 6, 7 ja 9. 

Alkuportaat-tutkimuksessa on kerätty tietoa lasten varhaisista oppimispoluista, 

erityisesti  luku-  ja  kirjoitustaidon  ja  motivaation  kehittymisestä  sekä  vanhempien ja 

opettajien  ohjauskäytännöistä  ja  yhteistyön  muodoista.  Tutkimuksen  keskeisiä 

toimijoita  ja  osallistujia  ovat  seurattavat  lapset,  heidän  vanhempansa  ja  opettajansa. 

Tutkimusmenetelminä  on  käytetty  lasten  yksilö-  ja  ryhmätestejä,  haastatteluja  ja 

havainnointeja sekä vanhemmille ja opettajille suunnattuja kyselyjä.

5.2 Tutkittavat

Tämän  tutkimuksen  aineisto  kerättiin  kyselylomakkeilla  keväällä  2013  Alkuportaat-

seurantaan osallistuvien lasten ollessa kuudennella luokalla. Tutkimuksen aineistona on 

alakoulun kuudennen luokan opettajien vastaukset (n = 98). Vastaajista 47 oli naisia ja 

51 miehiä. Tehtävänimikkeeltään suurin osa vastaajista (n = 76) toimi luokanopettajina. 
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Vastaajista yksi oli erityisopettaja, kymmenen vastasi toimivansa luokanopettajan lisäksi 

myös jossakin muussa tehtävässä ja kymmenen vastasi olevansa jokin muu kuin luokan- 

tai erityisopettaja. Lisäksi yksi opettaja jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Suurin osa 

vastaajista (n = 87) oli koulutukseltaan kasvatustieteen maistereita ja luokanopettajan 

koulutuksen  saaneita.  Vastaajista  kolme  oli  koulutukseltaan  erityisopettajia,  yksi  oli 

kasvatustieteen tohtori ja yhdellä oli jokin muu koulutus. Lisäksi vastaajista kuusi oli 

saanut luokanopettajan koulutuksen lisäksi myös jonkin muun koulutuksen. Vastaajat 

olivat keskimäärin varsin kokeneita opettajia. Vastaajista 25 opettajaa oli työskennellyt 

opettajana alle 11 vuotta, 20 opettajaa 11–15 vuotta ja 53 opettajaa yli 15 vuotta.

5.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen  aineisto  kerättiin  kyselylomakkeilla.  Kyselylomakkeessa  oli  opettajien 

taustatietoihin ja sisällöllisiin teemoihin liittyviä kysymyksiä koskien opetuskäytänteitä, 

työolosuhteita  sekä  opettajuutta  ja  yhteistyötä.  Tämän  tutkimuksen  analyyseissä 

hyödynnettiin taustatietoja sekä opettajien arviointeja pystyvyysuskomuksista, koulun 

ilmapiiristä ja koulun johtajuudesta.

Opettajien  taustatiedot.  Kyselylomakkeessa  opettajilta  kysyttiin  opettajiin  itseensä 

liittyvinä  taustatietoina  sukupuolta,  syntymävuotta,  omien  lasten  lukumäärää, 

ammatillista  koulutusta,  erikoistumista,  työkokemusta  opettajana,  työkokemusta 

nykyisessä koulussa ja nykyistä tehtävänimikettä. Lisäksi opettajilta kysyttiin kouluun 

tai  luokkaan  liittyvinä  taustatietoina  luokan  avustavan  henkilökunnan  määrää  ja 

työnimikkeitä, muiden opettajien opettamien tuntien määrää luokalle, erityisopetuksen 

resurssin määrää, koulun oppilasmäärää, opetusryhmän kokoa, oppilaiden tuen tarvetta 

sekä  opetusryhmän  erityisyyttä.  Tässä  tutkimuksessa  opettajien  taustatiedoista 

analyyseissä  käytettiin  sukupuolta  ja  työkokemusta  opettajana.  Sukupuolen 

vastausvaihtoehdot  olivat:  1  =  nainen ja  2  =  mies.  Opettajana  toimimista  koskevan 

työkokemuksen vastausvaihtoehdot olivat: 1 = alle vuoden, 2 = 1–5 vuotta, 3 = 6–10 

vuotta,  4  =  11–15  vuotta  ja  5  =  yli  15  vuotta. Työkokemus  muutettiin 

kolmeluokkaiseksi,  sillä  yksittäin  vastausvaihtoehtoihin  1–3 vastanneita  opettajia  oli 

suhteellisen  vähän.  Näin  työkokemus  jaettiin  seuraaviin  kolmeen  luokkaan:  alle  11 

vuotta, 11–15 vuotta ja yli 15 vuotta työkokemusta opettajana. 
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Pystyvyysuskomukset.  Opettajien  pystyvyysuskomusten  mittaamiseen  käytettiin 

suomennettua versiota Teachers' Sense of Efficacy Scale -mittarista (TSES; Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy 2001). Mittari sisältää kolme skaalaa, joita ovat ohjaukselliset 

strategiat,  ryhmän  toiminnan  organisointi  ja  oppilaiden  osallistaminen.  Mittarista  on 

sekä pitkä 24 osion että lyhyt 12 osion versio. Alkuportaat-tutkimuksessa TSES-mittarin 

pidemmästä 24 osion versiosta selvitettiin 2. luokan opettajien vastausten perusteella 

faktorirakenne, johon pohjaten muodostettiin paikallisesti adaptoitu lyhennetty mittari. 

Alkuportaat-tutkimuksessa  käytettiin  kuudennella  luokalla  12  osiota  sisältävää 

lyhyempää mittaa, jossa on neljä osiota kustakin kolmesta skaalasta. 

Alkuportaat-tutkimuksen  mittarissa  käytettiin  osittain  eri  osioita  kuin 

Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) kuvaamassa TSES-mittarin lyhyemmässä 

versiossa,  sillä  suomalainen  aineisto  ei  tuottanut  täysin  samanlaisia  faktorikohtaisia 

osioiden latauksia kuin yhdysvaltalainen aineisto,  vaikka kolmen osaskaalan rakenne 

pysyi  samana.  Alkuportaat-tutkimuksessa  käytettyyn  lyhyempään  TSES-mittaan 

valittiin ensin ne osiot, joilla oli suomalaisen aineiston faktorianalyysissä korkea lataus 

oikealla  faktorilla,  ja  jotka  olivat  myös  alunperin  TSES-mittarin  lyhyemmässä 

versiossa. Seuraavaksi mittariin valittiin osiot, joilla oli korkea lataus oikealla faktorilla, 

ja joilla oli  face-validiteettia eli  ne edustivat skaalojen keskeistä sisältöä.  Näin ollen 

käytettyyn lyhyeen versioon valikoitui myös osioita, jotka olivat alunperin vain TSES-

mittarin pidemmässä versiossa.

Kyselylomakkeessa  opettajien  pystyvyysuskomuksia  mittaavien  osioiden 

ohjeistus  oli  seuraavanlainen:  ”Seuraavien  kysymysten  avulla  selvitetään  koulutyön 

haasteita.  Missä  määrin  sinun  on  mahdollista  toimia  kuvatulla  tavalla?  /  Kuinka 

pystyt...”. Esimerkki ohjauksellisia strategioita mittaavasta osiosta on ”mukauttamaan 

opetusta  oppilaiden  yksilöllisen  tason  mukaan”,  ryhmän  toiminnan  organisointia 

mittaavasta  osiosta  ”puuttumaan  häiritsevään  käytökseen  luokassasi”  ja  oppilaiden 

osallistamista  mittaavasta  osiosta  ”luomaan  kontaktin  haastavimpiinkin  oppilaisiin”. 

TSES-kyselyn  alkuperäinen  arviointiasteikko  on  9-portainen,  mutta  Alkuportaat-

tutkimuksessa käytettiin 5-portaista asteikkoa (1 = en lainkaan, 2 = hyvin vähän, 3 = 

jonkin verran, 4 = melko hyvin ja 5 = hyvin suuressa määrin). 

Kunkin  kolmen  skaalan  neljästä  osiosta  muodostettiin  summamuuttujat. 

Skaalojen  sisäinen  reliabiliteetti  Cronbachin  alfa  -kertoimella  arvioituna  oli  ryhmän 

toiminnan  organisoinnin  osalta  .77  ja  oppilaiden  osallistamisen  osalta  .70. 

Ohjauksellisten strategioiden kohdalla  summamuuttujassa päädyttiin käyttämään vain 
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kahta  osiota,  sillä  kahden  muun  osion  poistaminen  paransi  summamuuttujan 

reliabiliteettia.  Poistetut  osiot  olivat  ”käyttämään  monipuolisia  arvioinnin  tapoja”  ja 

”antamaan  vaihtoehtoisen  selityksen  tai  esimerkin  tilanteissa,  joissa  oppilailla  on 

ymmärtämisvaikeuksia”. Kahden osion ohjauksellisten strategioiden osalta Cronbachin 

alfa oli .72. 

Koulun  ilmapiiri.  Opettajien  koulun  ilmapiiriin  liittyvien  kokemusten  arviointiin 

käytettiin suomennettua versiota uudistetusta School Level Environment Questionnaire 

-mittarista (Revised SLEQ; Johnson ym. 2007). Mittari sisältää viisi skaalaa, joita ovat 

yhteistyö, oppilassuhteet, koulun resurssit, päätöksenteko ja opetuksen innovatiivisuus. 

Mittarin 21 osiosta yhteistyötä mittaavia osioita on kuusi, päätöksentekoa mittaavia on 

kolme ja oppilassuhteita, koulun resursseja sekä opetuksen innovatiivisuutta mittaavia 

osioita  on  neljä.  Alkuportaat-tutkimuksessa  mittariin  lisättiin  yksi  ylimääräinen  osio 

koskien  kouluterveydenhuollon,  koulupsykologin  ja  koulukuraattorin  resurssien 

riittävyyttä  koulussa,  mutta  tämä  osio  jätettiin  pois  summamuuttujista  luotettavaksi 

todetun viiden skaalan rakenteen säilyttämiseksi.

Kyselylomakkeessa opettajien kokemuksia koulun ilmapiiristä mittaavia osioita 

edelsi  otsikko  ”Ilmapiiri  ja  resurssit  koulussasi”.  Esimerkki  yhteistyötä  mittaavasta 

osiosta  on  ”Opettajat  suunnittelevat  opetusohjelmia  yhdessä”,  oppilassuhteita 

mittaavasta  osiosta  ”Useimpien  oppilaiden  käytös  koulun  henkilökuntaa  kohtaan  on 

kunnioittavaa”,  koulun  resursseja  mittaavasta  osiosta  ”Opetusvälineistöä  ei  ole 

riittävästi  saatavilla”,  päätöksentekoa  mittaavasta  osiosta  ”Opettajia  pyydetään  usein 

osallistumaan  päätöksentekoon”  ja  opetuksen  innovatiivisuutta  mittaavasta  osiosta 

”Uusia ja erilaisia ideoita kokeillaan usein koulussamme”. Tutkimuksessa käytettiin 5-

portaista arviointiasteikkoa (1 = ei lainkaan, 2 = harvoin, 3 = toisinaan, 4 = usein ja 5 = 

lähes aina). Analyysejä varten kahdeksan osion asteikot käännettiin, jotta osioita voitiin 

tulkita samansuuntaisina. 

Kunkin  viiden  skaalan  osioista  muodostettiin  summamuuttujat. 

Summamuuttujien muodostamisen vaiheessa poistettiin yksi osio yhteistyön skaalalta 

(”Keskustelen  harvoin  yksittäisen  oppilaan  tarpeista  toisten  opettajien  kanssa”)  ja 

koulun  resurssien  skaalalta  (”Koulun  kirjastolla  on  riittävästi  resursseja  ja 

materiaaleja”),  sillä  niiden  poistaminen  paransi  summamuuttujien  reliabiliteettia. 

Skaalojen sisäinen reliabiliteetti Cronbachin alfa -kertoimella arvioituna oli viiden osion 

yhteistyön osalta .73 ja kolmen osion koulun resurssien osalta .68. Oppilassuhteiden (α 
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=  .79),  päätöksenteon  (α  =  .62)  ja  opetuksen  innovatiivisuuden  (α  =  .80)  kohdalla 

summamuuttujat muodostettiin kussakin kaikista niitä mittaavista osioista. 

Koulun johtajuus. Opettajien koulun johtajuuteen liittyvien kokemusten mittaamiseen 

käytettiin suomennettua versiota lyhennetystä Global Transformational Leadership scale 

-mittarista  (GTL; Carless  ym.  2000).  Mittarissa on yhteensä seitsemän osiota,  joista 

jokainen mittaa yhtä uudistavan johtajuuden (transformational leadership) seitsemästä 

skaalasta.  Uudistavan  johtajuuden  skaalat  ovat  tulevaisuuden  visiot,  henkilöstön 

kehittäminen,  tukea-antava  johtajuus,  voimaannuttaminen,  innovatiivinen  ajattelu, 

johtaminen omalla esimerkillä ja karisma. 

Kyselylomakkeessa  opettajien  kokemuksia  koulun  johtajuudesta  mittaavia 

osioita edelsi kysymys ”Missä määrin koulusi johto...”. Tulevaisuuden visioita mittaava 

osio  on  ”Viestii  selkeästi  ja  myönteisesti  tulevaisuuden  visioista”.  Henkilöstön 

kehittämistä  mittaava osio  on ”Kohtelee henkilökuntaa yksilöinä,  tukee ja  rohkaisee 

heidän  kehittymistään”.  Tukea-antavaa  johtajuutta  mittaava  osio  on  ”Antaa 

henkilökunnalle  rohkaisevaa  palautetta  ja  tunnustusta”.  Voimaannuttamista  mittaava 

osio on ”Voimaannuttaa edistämällä yhteisön jäsenten välistä luottamusta, sitoutumista 

ja  yhteistyötä”.  Innovatiivista  ajattelua  mittaava  osio  on  ”Rohkaisee  pohtimaan 

ongelmiin uudenlaisia ratkaisutapoja ja haastamaan olettamuksia”.  Johtamista  omalla 

esimerkillä  mittaava  osio  on  ”Johtaa  omalla  esimerkillään  eli  toimii  selkeästi  ja 

johdonmukaisesti arvojensa mukaan”. Karismaa mittaava osio on ”Tukee henkilöstönsä 

itsearvostuksen  ja  -kunnioituksen  tunteita  sekä  inspiroi  omalla  esimerkillään  ja 

taidoillaan”.  Alkuportaat-tutkimuksessa  käytettiin  alkuperäisen  arviointiasteikon 

mukaisesti 5-portaista asteikkoa (1 = ei lainkaan, 2 = harvoin, 3 = toisinaan, 4 = usein ja 

5 = lähes aina). Summamuuttuja muodostettiin kaikkien seitsemän  osion  pohjalta  (α  = 

.94), sillä minkään osion poistaminen ei parantanut summamuuttujan reliabiliteettia. 

5.4 Aineiston analyysi

Aineiston  analyysit  toteutettiin  SPSS-ohjelmalla.  Opettajien  pystyvyysuskomuksia 

tarkasteltiin  skaalojen  summamuuttujien  ja  osiotasoisten  keskiarvojen  (Ka)  ja 

-hajontojen  (sd)  avulla.  Keskiarvot  kuvaavat  havaintoarvojen  suuruutta  ja  jakauman 

sijaintia.  Pelkkä  keskiarvo  ei  kuitenkaan  riitä  kuvailemaan  jakaumaa,  sillä  hyvinkin 

erimuotoisilla  jakaumilla  voi  olla  sama  keskiarvo.  Jakauman  tarkasteluun  tarvitaan 
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myös  keskihajontaa,  joka  ilmoittaa  havaintojen keskimääräisen  etäisyyden jakauman 

keskiarvosta. (Nummenmaa 2009.)

Opettajien  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen  liittyvien  kokemusten  yhteyksiä 

pystyvyysuskomuksiin tutkittiin korrelaatioanalyysillä Pearsonin korrelaatiokerrointa (r) 

käyttäen.  Pearsonin  korrelaatiokerroin  ilmoittaa  kahden  muuttujan  välisen  yhteyden 

voimakkuuden.  Korrelaatiokertoimien  arvot  vaihtelevat  välillä  -1  –  1.  Lähellä  -1:tä 

oleva korrelaatiokertoimen arvo merkitsee voimakasta negatiivista yhteyttä  eli  toisen 

muuttujan arvojen  kasvaessa  toisen  muuttujan arvot  pienenevät.  Lähellä  +1:tä  oleva 

korrelaatiokertoimen arvo ilmaisee voimakasta positiivista yhteyttä eli toisen muuttujan 

arvojen kasvaessa myös toisen muuttujan arvot kasvavat. Jos korrelaatiokertoimen arvo 

on  lähellä  nollaa,  ei  muuttujien  välillä  ole  yhteyttä.  Otoksen  koko  vaikuttaa 

korrelaatiokertoimen  tilastolliseen  merkitsevyyteen.  Suuressa  otoksessa  pienetkin 

korrelaatiot  saattavat  olla  tilastollisesti  merkitseviä,  kun  taas  pienessä  otoksessa 

korkeintaan  huomattavan  suuret  korrelaatiot  tulevat  tilastollisesti  merkitseviksi. 

(Metsämuuronen 2005; Nummenmaa 2009.)

Sukupuolten välisiä eroja opettajien pystyvyysuskomuksissa sekä kokemuksissa 

koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta  tutkittiin  riippumattomien  otosten  t-testillä. 

Riippumattomien  otosten  t-testiä  käytetään  arvioimaan,  ovatko  kahden  ryhmän 

keskiarvot erilaisia, jos hajonnat ja keskiarvon keskivirheet otetaan huomioon. Otosten 

riippumattomuudella  tarkoitetaan  sitä,  että  tutkittava  henkilö voi  kuulua vain yhteen 

ryhmään.  T-jakauman  muoto  riippuu  vapausasteista  (df).  (Nummenmaa  2009.) 

Vapausaste tarkoittaa vapaasti määräytyvien havaintojen lukumäärää (Metsämuuronen 

2005). Kun vapausasteiden määrä kasvaa, t-jakauman hajonta pienenee (Nummenmaa 

2009).

Opettajien  välisiä  eroja  pystyvyysuskomuksissa  sekä  kokemuksissa  koulun 

ilmapiiristä ja johtajuudesta työkokemuksen määrän suhteen tutkittiin yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä.  Yksisuuntainen  varianssianalyysi  on  riippumattomien  otosten  t-

testin  yleistys  tilanteisiin,  joissa  verrattavia  ryhmiä  on  enemmän  kuin  kaksi 

(Nummenmaa 2009). Varianssianalyysin avulla tutkitaan sitä,  onko ryhmien välisissä 

keskiarvoissa tilastollisesti merkitseviä eroja (Metsämuuronen 2005). Varianssianalyysi 

selvittää,  onko  ryhmien  välinen  vaihtelu  suurempaa  kuin  ryhmien  sisäinen  vaihtelu 

(Nummenmaa 2009).
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6 TULOKSET

6.1 Opettajien pystyvyysuskomukset

Kuudennen  luokan  opettajien  pystyvyysuskomuksia  tutkittiin  ohjauksellisten 

strategioiden,  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  ja  oppilaiden  osallistamisen  suhteen. 

Pystyvyysuskomuksia  tarkasteltiin  skaalojen  summamuuttujien  ja  osiotasoisten 

keskiarvojen  ja  -hajontojen  avulla.  Kussakin  skaalassa  oli  yhteensä  neljä  osiota. 

Ohjauksellisten strategioiden summamuuttujassa oli kaksi osiota, ja ryhmän toiminnan 

organisoinnin sekä oppilaiden osallistamisen summamuuttujissa oli kaikki neljä osiota. 

Arviointiasteikko  oli  5-portainen  (1  =  en  lainkaan,  5  =  hyvin  suuressa  määrin). 

Taulukossa  1  on  esitetty  skaalojen  summamuuttujien  keskiarvot  ja  -hajonnat  sekä 

osiotasoiset keskiarvot ja -hajonnat.
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TAULUKKO 1. Opettajien pystyvyysuskomusten keskiarvot ja -hajonnat osa-alueittain

Opettajat kokivat pääosin vähintään jonkin verran tai melko paljon pystyvyyttä kaikkien 

pystyvyyden  summamuuttujien  ja  yksittäisten  osioiden  osalta.  Opettajat  kokivat 

summamuuttujista pystyvyyttä eniten ryhmän toiminnan organisoinnin suhteen, jonka 

osalta  opettajat  kokivat  suhteellisen  korkeaa  pystyvyyttä  myös  kaikissa  yksittäisissä 

osioissa  (Ka = lähellä  arvoa  4.0  tai  yli).  Ohjauksellisissa  strategioissa  ja  oppilaiden 

osallistamisessa oli osioita, joissa keskiarvo oli alhaisempi (Ka = 3.3 – 3.6). Kaikista 

osioista  korkeinta  pystyvyyttä  koettiin  ryhmän  toiminnan  organisointiin  liittyvässä 

häiritsevään  käytökseen  puuttumisessa  luokassa.  Ryhmän  toiminnan  organisoinnin 

Pystyvyysuskomukset Ka sd
Summamuuttujat

3.42 .65
Ryhmän toiminnan organisointi 4.04 .49
Oppilaiden osallistaminen 3.62 .45
Ohjaukselliset strategiat

3.46 .74

3.49 .72

4.01 .63

3.39 .74

Ryhmän toiminnan organisointi
4.37 .63

4.09 .63

3.88 .69

3.81 .62

Oppilaiden osallistaminen
4.10 .51

3.48 .66

3.59 .61

3.30 .66

Ohjaukselliset strategiat1

6. Opetuksen mukauttaminen oppilaiden 
yksilöllisen tason mukaan
7. Monipuolisten arvioinnin tapojen 
käyttäminen
9. Vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin 
antaminen tilanteissa, joissa oppilailla on 
ymmärtämisvaikeuksia
12. Soveliaiden haasteiden tarjoaminen 
lahjakkaille oppilaille

2. Häiritsevään käytökseen puuttuminen 
luokassa
5. Häiritsevän tai metelöivän oppilaan 
rauhoittaminen
8. Sen estäminen, ettei jonkun oppilaan 
ongelmakäyttäytyminen häiritse 
oppitunnin etenemistä
10. Haastavien, vastustavien oppilaiden 
kohtaaminen

1. Kontaktin luominen haastavimpiinkin 
oppilaisiin
3. Sellaisten oppilaiden motivointi, joilla on 
vähäinen kiinnostus koulutyöhön2

4. Heikosti suoriutuvien oppilaiden 
ymmärryksen edistäminen
11. Perheiden tukeminen lapsen 
koulumenestyksen edistämisessä
1Summassa osiot 6 ja 12, 2n = 97
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osalta vähiten pystyvyyttä koettiin haastavien ja vastustavien oppilaiden kohtaamisessa. 

Opettajat  kokivat  summamuuttujista  toiseksi  eniten  pystyvyyttä  oppilaiden 

osallistamisen  suhteen.  Oppilaiden  osallistamisessa  osiotasolla  korkeinta  pystyvyyttä 

koettiin kontaktin luomisessa haastavimpiinkin oppilaisiin. Oppilaiden osallistamisessa 

vähiten  pystyvyyttä  koettiin  perheiden  tukemisessa  lapsen  koulumenestyksen 

edistämisessä, jonka suhteen koettiinkin kaikista osioista vähiten pystyvyyttä. 

Opettajat  kokivat  summamuuttujista  vähiten  pystyvyyttä  ohjauksellisten 

strategioiden  suhteen,  jossa  oli  summamuuttujista  myös  suurin  hajonta. Opettajien 

vastauksissa oli siis tämän summamuuttujan kohdalla eniten vaihtelua. Ohjauksellisissa 

strategioissa  korkeinta  pystyvyyttä  koettiin  osiotasolla  vaihtoehtoisen  selityksen  tai 

esimerkin antamisessa tilanteissa, joissa oppilailla on ymmärtämisvaikeuksia. Vähiten 

pystyvyyttä  koettiin  soveliaiden  haasteiden  tarjoamisessa  lahjakkaille  oppilaille. 

Ohjauksellisissa strategioissa oli osiotasollakin suurin hajonta (sd > .70). Kuvioissa 2, 3 

ja  4  on  esitetty  pystyvyysuskomusten  skaalojen  summamuuttujien  osalta  opettajien 

vastausten keskiarvojen jakaumat.

KUVIO 2. Ohjauksellisten strategioiden keskiarvojen jakauma
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KUVIO 3. Ryhmän toiminnan organisoinnin keskiarvojen jakauma

KUVIO 4. Oppilaiden osallistamisen keskiarvojen jakauma

2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2,0 1,0
4,1

11,2
13,3

30,6

14,3
11,2

7,1
5,1

%

2,50 2,75 3,00 3,25 3,33 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

3,1 2,0
5,1

15,3

1,0

26,5

18,4 18,4

6,1
3,1

1,0

%



42

Opettajien  pystyvyysuskomusten  keskiarvot  ohjauksellisten  strategioiden  osalta 

vaihtelivat  välillä  1.5  –  5.0  ja  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  sekä  oppilaiden 

osallistamisen osalta välillä 2.5 – 5.0. Myös skaalojen summamuuttujien keskiarvojen 

jakaumat  osoittivat,  että  opettajien  vastauksissa  oli  eniten  hajontaa  ohjauksellisten 

strategioiden kohdalla. Hajontaa oli myös osiotasolla eniten kolmessa ohjauksellisten 

strategioiden osiossa (sd > .70).

6.2 Koulun  ilmapiirin  ja  johtajuuden  yhteydet 

pystyvyysuskomuksiin

6.2.1 Koulun ilmapiirin yhteydet

Opettajien  kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  tutkittiin  yhteistyön,  oppilassuhteiden, 

koulun  resurssien,  päätöksenteon  ja  opetuksen  innovatiivisuuden  suhteen. Opettajien 

koulun  ilmapiiriin  liittyvien  kokemusten  ja  heidän  pystyvyysuskomustensa  välisiä 

yhteyksiä  tutkittiin  korrelaatioanalyysillä Pearsonin  korrelaatiokerrointa  käyttäen. 

Taulukossa  2  on  esitetty  koulun  ilmapiiriin  liittyvien  kokemusten  ja  opettajien 

pystyvyysuskomusten summamuuttujien väliset yhteydet.

TAULUKKO  2.  Koulun  ilmapiirin  summamuuttujien  yhteydet  opettajien 
pystyvyysuskomuksiin

Pystyvyysuskomukset

Koulun ilmapiiri
Oppilaiden osallistaminen

       .36***  .10 .15

Oppilassuhteet .07      .27** .19

.18    .20* .05

Päätöksenteko .17  .10 .06

.10 -.07 .03

poistettu osio 8

Ohjaukselliset strategiat1 Ryhmän toiminnan 
organisointi

Yhteistyö2

Koulun resurssit3

Opetuksen 
innovatiivisuus
*p < .05, **p < .01, ***p < .001; 1Summassa osiot 6 ja 12, 2Summasta poistettu osio 16, 3Summasta
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Korrelaatioanalyysin  perusteella  koulun  ilmapiiriin  liittyvistä  tekijöistä  yhteistyö  oli 

tilastollisesti  erittäin  merkitsevästi  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin 

ohjauksellisten strategioiden suhteen. Lisäksi oppilassuhteet ja koulun resurssit olivat 

tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin  ryhmän 

toiminnan organisoinnin suhteen. Kaikki nämä yhteydet olivat positiivisia. Näin ollen 

mitä  paremmaksi  opettajat  arvioivat  koulun  yhteistyön,  sitä  enemmän  he  kokivat 

pystyvyyttä  ohjauksellisten  strategioiden  suhteen,  ja  mitä  paremmaksi  opettajat 

arvioivat  koulun  oppilassuhteet  ja  resurssit,  sitä  enemmän  he  kokivat  pystyvyyttä 

ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen.  Vaikka  yhteydet  olivat  tilastollisesti 

merkitseviä,  etenkin  oppilassuhteiden  ja  koulun  resurssien  korrelaatiot  ryhmän 

toiminnan organisoinnin suhteen jäivät melko heikoiksi (r < .30). 

Koulun  ilmapiiriin  liittyvistä  tekijöistä  päätöksenteolla  ja  opetuksen 

innovatiivisuudella  ei  havaittu  yhteyksiä  opettajien  kokemaan  pystyvyyteen.  Lisäksi 

mikään  koulun  ilmapiiriin  liittyvä  tekijä  ei  ollut  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  oppilaiden  osallistamisen  suhteen.  Taulukossa  3  on  esitetty 

koulun  ilmapiiriin  liittyvien  kokemusten  osiotasoiset  yhteydet  opettajien 

pystyvyysuskomusten summamuuttujiin.
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TAULUKKO  3.  Koulun  ilmapiirin  osiotasoiset  yhteydet  opettajien 
pystyvyysuskomuksiin

Pystyvyysuskomukset

Koulun ilmapiiri
 .17 -.04  .11

Yhteistyö
1. Opettajat suunnittelevat opetusohjelmia yhdessä.  .18  .17    .20*
6. Opettajien keskinäinen kommunikointi on helppoa.  .14  .14  .04

        .36***  .11  .11

-.04 -.02 -.07

  -.24*  .01 -.12

     -.32**  .01 -.04

Oppilassuhteet
 .06       .29**  .17

 .14         .32***    .21*

12. Koulumme oppilaat käyttäytyvät hyvin. -.03      .27**  .14
 .12 -.08  .12

Koulun resurssit
3. Opetusvälineistöä ei ole riittävästi saatavilla. -.14 -.08  .01

 .02 -.13 -.03

 .02    .21*  .07

  -.25* -.18 -.07

Päätöksenteko
 .14 -.03  .05

-.11  .09  .12

-.14   -.23* -.11

Opetuksen innovatiivisuus
-.01 -.14 -.10

-.03 -.06 -.13

 .19  .00  .08

19. Koulumme opettajat ovat innovatiivisia.  .14 -.15 -.05

Ohjaukselliset 
strategiat1

Ryhmän 
toiminnan 

organisointi

Oppilaiden 
osallistaminen

22. Kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja 
koulukuraattorin resurssit ovat riittävät koulussani.

11. Minulla on säännöllisesti mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä muiden opettajien kanssa.
16. Keskustelen harvoin yksittäisen oppilaan tarpeista 
toisten opettajien kanssa. 
20. Koulumme opettajien välillä on harvoin luokan 
opettamiseen liittyvää yhteistyötä. 
21. Hyvää tiimityötä ei painoteta riittävästi 
koulussamme. 

2.Useimpien oppilaiden käytös koulun henkilökuntaa 
kohtaan on kunnioittavaa.
7. Useimmat oppilaat ovat opettajia kohtaan avuliaita ja 
yhteistyöhaluisia.

17. Useimmat koulumme oppilaat ovat motivoituneita 
oppimaan.

8. Koulun kirjastolla on riittävästi resursseja ja 
materiaaleja.
13. Sähköiset opetusvälineet (tietokoneet, tykki, 
kamerat tms.) ovat helposti saatavilla.
18. Koulumme materiaalit ja resurssit ovat 
riittämättömät.

4. Opettajia pyydetään usein osallistumaan 
päätöksentekoon.
9. Koulumme johtaja/rehtori tekee koulua koskevat 
päätökset.
14. Minulla on hyvin vähän sanavaltaa liittyen 
koulumme toimintaan.

5. Uusia ja erilaisia ideoita kokeillaan usein 
koulussamme.
10. Koulussamme kokeillaan harvoin uusia 
opetusmateriaaleja.
15. Olemme koulussamme halukkaita kokeilemaan uusia 
opetuksen lähestymistapoja.

*p < .05, **p < .01, ***p ≤ .001; 1Summassa osiot 6 ja 12
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Yhteistyöhön  liittyvä  osio  11  koskien  mahdollisuuksia  tehdä  yhteistyötä  muiden 

opettajien  kanssa  oli  tilastollisesti  erittäin  merkitsevästi  positiivisessa  yhteydessä 

opettajien kokemuksiin pystyvyydestään ohjauksellisten strategioiden suhteen. Heikkoa 

yhteistyötä ilmentävät osiot ”hyvää tiimityötä ei painoteta riittävästi koulussamme” ja 

”koulumme  opettajien  välillä  on  harvoin  luokan  opettamiseen  liittyvää  yhteistyötä” 

olivat tilastollisesti merkitsevästi negatiivisessa yhteydessä ohjauksellisiin strategioihin 

liittyvään  pystyvyyteen.  Myös  koulun  resursseihin  liittyvä  kokemus  materiaalien  ja 

resurssien riittämättömyydestä  oli  negatiivisessa yhteydessä opettajien ohjauksellisiin 

strategioihin liittyviin pystyvyysuskomuksiin. 

Summamuuttujien  yhteyksien  tarkastelussa  (ks.  taulukko  2)  havaittu  koulun 

yhteistyön yhteys opettajien pystyvyyteen ohjauksellisissa strategioissa korostui myös 

osiotasolla.  Vaikka  havaittujen  yhteyksien  p-arvot  olivat  tilastollisesti  merkitseviä, 

korrelaatiokertoimet  jäivät  osin  melko heikoiksi  (r  <  ±  .30).  Yhteistyöhön liittyvien 

osioiden ”minulla on säännöllisesti mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden opettajien 

kanssa”  ja  ”hyvää  tiimityötä  ei  painoteta  riittävästi  koulussamme”  yhteydet 

pystyvyyden  kokemuksiin  ohjauksellisten  strategioiden  suhteen  olivat  kuitenkin 

kohtalaisia (r > ± .30). 

Oppilassuhteista oppilaiden avuliaisuus ja yhteistyöhaluisuus opettajia kohtaan 

oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi positiivisessa yhteydessä pystyvyysuskomuksiin 

ryhmän toiminnan organisoinnin suhteen,  ja myös korrelaatiokerroin oli  kohtalainen. 

Oppilaiden  kunnioittava  käytös  koulun  henkilökuntaa  kohtaan  ja  koulun  oppilaiden 

hyvä  käytös  olivat  tilastollisesti  merkitsevästi  positiivisessa  yhteydessä  ryhmän 

toiminnan  organisointiin  liittyvään  pystyvyyteen.  Koulun  resursseista  sähköisten 

opetusvälineiden  saatavuus  oli  tilastollisesti  merkitsevästi  positiivisessa  yhteydessä 

ryhmän toiminnan organisointiin liittyviin pystyvyysuskomuksiin. Korrelaatiokertoimet 

jäivät  näissä  osioissa  kuitenkin  hieman  heikommiksi  (r  <  .30).  Summamuuttujien 

yhteyksien  tarkastelussa  (ks.  taulukko 2)  havaittu  oppilassuhteiden yhteys  opettajien 

pystyvyyteen ryhmän toiminnan organisoinnissa korostui myös osiotasolla.

Osiotasolla päätöksenteon osio vähäisestä sanavallasta liittyen koulun toimintaan 

oli tilastollisesti merkitsevästi negatiivisessa yhteydessä pystyvyysuskomuksiin ryhmän 

toiminnan  organisoinnin  suhteen,  vaikkakin  korrelaatiokerroin  jäi  melko  heikoksi. 

Opetuksen  innovatiivisuuteen  liittyvät  yksittäiset  osiotkaan  eivät  olleet  yhteydessä 

opettajien  kokemaan  pystyvyyteen.  Yhteistyöhön  ja  oppilassuhteisiin  liittyvät  osiot 

”opettajat suunnittelevat opetusohjelmia yhdessä” ja ”useimmat oppilaat ovat opettajia 
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kohtaan avuliaita ja yhteistyöhaluisia” olivat tilastollisesti merkitsevästi positiviisessa 

yhteydessä  pystyvyysuskomuksiin  oppilaiden  osallistamisen  suhteen,  mutta 

korrelaatiokertoimet  jäivät  melko  heikoiksi.  Alkuportaat-tutkimukseen  lisätty  osio 

kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin resurssien riittävyydestä ei 

ollut yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin.

6.2.2 Koulun johtajuuden yhteydet

Opettajien  kokemuksia  koulun  johtajuudesta  tutkittiin  tulevaisuuden  visioiden, 

henkilöstön  kehittämisen,  tukea-antavan  johtajuuden,  voimaannuttamisen, 

innovatiivisen ajattelun, johtamisen omalla esimerkillä ja karisman suhteen. Opettajien 

koulun  johtajuuteen  liittyvien  kokemusten  ja  heidän  pystyvyysuskomustensa  välisiä 

yhteyksiä  tutkittiin  korrelaatioanalyysillä  Pearsonin  korrelaatiokerrointa  käyttäen. 

Taulukossa  4  on  esitetty  koulun  johtajuuteen  liittyvien  kokemusten  ja  opettajien 

pystyvyysuskomusten väliset yhteydet.

TAULUKKO 4. Koulun johtajuuden yhteydet opettajien pystyvyysuskomuksiin

Pystyvyysuskomukset

Koulun johtajuus
Summamuuttuja    .23* .09 .09
Tulevaisuuden visiot

.13 .12 .03

Henkilöstön kehittäminen
.15 .08 .05

Tukea-antava johtajuus
  .25* .10 .08

Voimaannuttaminen
    .27** .08 .10

Innovatiivinen ajattelu
    .29** .10 .15

Johtaminen omalla esimerkillä
.19 .05 .07

Karisma
.11 .05 .05

Ohjaukselliset 
strategiat1

Ryhmän 
toiminnan 

organisointi

Oppilaiden 
osallistaminen

1. Tulevaisuuden visioista viestiminen selkeästi ja 
myönteisesti

2. Henkilökunnan kohteleminen yksilöinä, heidän 
kehittymisensä tukeminen ja rohkaiseminen

3. Rohkaisevan palautteen ja tunnustuksen antaminen 
henkilökunnalle

4. Voimaannuttaminen edistämällä yhteisön jäsenten 
välistä luottamusta, sitoutumista ja yhteistyötä

5. Rohkaiseminen pohtimaan ongelmiin uudenlaisia 
ratkaisutapoja ja haastamaan olettamuksia

6. Johtaminen omalla esimerkillä eli toimiminen selkeästi 
ja johdonmukaisesti arvojensa mukaan

7. Henkilöstön itsearvostuksen ja -kunnioituksen 
tunteiden tukeminen sekä inspiroiminen omalla 
esimerkillään ja taidoillaan
*p < .05, **p < .01; 1Summassa osiot 6 ja 12
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Koulun  johtajuuden  summamuuttuja  oli  tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä 

opettajien  pystyvyysuskomuksiin  ohjauksellisten  strategioiden  suhteen.  Osiotasolla 

innovatiivinen  ajattelu,  voimaannuttaminen  sekä  tukea-antava  johtajuus  olivat 

tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä  ohjauksellisiin  strategioihin  liittyvään 

pystyvyyteen.  Kaikki  nämä  yhteydet  olivat  positiivisia  eli  mitä  korkeamman  arvon 

opettajat  antoivat  summamuuttujalle  ja  osioille,  sitä  enemmän  he  kokivat  myös 

pystyvyyttä ohjauksellisten strategioiden suhteen.  Vaikka yhteydet olivat tilastollisesti 

merkitseviä,  korrelaatiokertoimet  jäivät  kuitenkin  melko  heikoiksi  (r  < .30). Koulun 

johtajuuteen  liittyvistä  tekijöistä  tulevaisuuden  visioilla,  henkilöstön  kehittämisellä, 

johtamisella omalla esimerkillä ja karismalla ei havaittu yhteyksiä opettajien kokemaan 

pystyvyyteen. Lisäksi koulun johtajuus ei ollut yhteydessä opettajien ryhmän toiminnan 

organisointia  ja  oppilaiden  osallistamista  koskeviin  pystyvyysuskomuksiin  niin 

summamuuttujan kuin yksittäisten osioidenkaan osalta.

6.3 Opettajien  väliset  erot  sukupuolen  ja  työkokemuksen  määrän 

suhteen 

6.3.1 Erot sukupuolen suhteen 

Naisopettajien  ja  miesopettajien  välisiä  eroja  pystyvyysuskomuksissa  sekä 

kokemuksissa koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta tutkittiin riippumattomien otosten t-

testillä.  Pystyvyysuskomuksia  sekä  kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta 

tarkasteltiin  niistä  muodostettujen summamuuttujien  avulla.  Taulukossa 5 on esitetty 

sukupuolten väliset erot pystyvyysuskomuksissa sekä kokemuksissa koulun ilmapiiristä 

ja johtajuudesta.
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TAULUKKO 5. Sukupuolten erot pystyvyysuskomuksissa sekä kokemuksissa koulun 
ilmapiiristä ja johtajuudesta

Pystyvyysuskomuksissa  ja  kokemuksissa  koulun  johtajuudesta  ei  ollut  nais-  ja 

miesopettajien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Kokemuksissa koulun ilmapiiristä 

nais-  ja miesopettajat  erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan koulun resurssien 

suhteen.  Miesopettajat  (Ka  =  3.77;  sd  =  .63)  arvioivat  koulun  resurssit  hieman 

paremmiksi  kuin  naisopettajat  (Ka  =  3.48;  sd  =  .81).  Muissa  koulun  ilmapiiriin 

liittyvissä kokemuksissa ei ollut nais- ja miesopettajien välisiä eroja.

6.3.2 Erot työkokemuksen määrän suhteen

Alle  11  vuotta,  11–15  vuotta  ja  yli  15  vuotta  opettajina  olleiden  välisiä  eroja 

pystyvyysuskomuksissa  sekä  kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta 

tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Pystyvyysuskomuksia sekä kokemuksia 

koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta tarkasteltiin niistä muodostettujen summamuuttujien 

avulla.  Taulukossa  6  on  esitetty  opettajien  väliset  erot  pystyvyysuskomuksissa  sekä 

kokemuksissa koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta työkokemuksen määrän suhteen. 

Summamuuttujat t df
Pystyvyysuskomukset

  -.59 96
Ryhmän toiminnan organisointi -1.10 96
Oppilaiden osallistaminen    .24 96
Koulun ilmapiiri

  -.51 96
Oppilassuhteet   -.97 96

  -1.99* 96
Päätöksenteko  -.60 96
Opetuksen innovatiivisuus  1.10      78.97
Koulun johtajuus   -.41 92

Ohjaukselliset strategiat1

Yhteistyö2

Koulun resurssit3

*p ≤ .05; 1Summassa osiot 6 ja 12, 2Summasta poistettu osio 16, 
3Summasta poistettu osio 8
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TAULUKKO  6.  Työkokemuksen  mukaiset  erot  pystyvyysuskomuksissa  sekä 
kokemuksissa koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta

Alle 11 vuotta, 11–15 vuotta ja yli 15 vuotta opettajina olleet eivät eronneet toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi pystyvyysuskomusten eivätkä koulun johtajuuteen liittyvien 

kokemusten  osalta.  Kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  eri  määrän  työkokemusta 

omaavat opettajat erosivat tilastollisesti merkitsevästi oppilassuhteiden ja päätöksenteon 

suhteen. Ryhmien parittaisten vertailujen perusteella oppilassuhteiden kohdalla alle 11 

vuotta  opettajana  olleet  erosivat  11–15  vuotta  (p  =  .07)  ja  yli  15  vuotta  (p  =  .09) 

opettajina olleista, mutta erot olivat enää tilastollisesti suuntaa-antavien trendien tasolla 

(p  <  .10).  Oppilassuhteissa  alle  11  vuotta  (Ka  =  3.79;  sd  =  .40)  opettajina  olleet 

arvioivat oppilassuhteet huonommiksi kuin 11–15 vuotta (Ka = 4.11; sd = .33) ja yli 15 

vuotta (Ka = 4.04; sd = .52) opettajina olleet. 

Päätöksenteon  kohdalla  11–15  vuotta  opettajina  olleet  erosivat  tilastollisesti 

merkitsevästi yli 15 vuotta opettajina olleista (p = .01). Päätöksenteossa 11–15 vuotta 

opettajana olleet (Ka = 2.75; sd = .73) arvioivat koulun päätöksenteon huonommaksi 

kuin yli  15 vuotta opettajana olleet (Ka = 3.31; sd = .72). Alle 11 vuotta opettajana 

olleet  eivät  eronneet  päätöksenteossa  kahdesta  muusta  ryhmästä  tilastollisesti 

merkitsevästi (Ka = 3.05; sd = .66). Muissa koulun ilmapiiriin liittyvissä kokemuksissa 

ei ollut eroja työkokemuksen määrän mukaan.

Summamuuttujat F df
Pystyvyysuskomukset

1.25 2, 95
Ryhmän toiminnan organisointi 1.45 2, 95
Oppilaiden osallistaminen   .03 2, 95
Koulun ilmapiiri

1.52 2, 95
Oppilassuhteet   3.34* 2, 95

1.08 2, 95
Päätöksenteko   4.67* 2, 95
Opetuksen innovatiivisuus 1.24 2, 95
Koulun johtajuus 2.50 2, 91

Ohjaukselliset strategiat1

Yhteistyö2

Koulun resurssit3

*p < .05; 1Summassa osiot 6 ja 12, 2Summasta poistettu osio 16, 
3Summasta poistettu osio 8
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelua

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  missä  määrin  kuudennen  luokan 

opettajat  kokevat  pystyvyyttä  ohjauksellisten  strategioiden,  ryhmän  toiminnan 

organisoinnin  ja  oppilaiden  osallistamisen  suhteen.  Lisäksi  tutkittiin,  missä  määrin 

opettajien  kokemukset  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta  ovat  yhteydessä  heidän 

pystyvyysuskomuksiinsa sekä onko opettajien välillä eroa pystyvyysuskomuksissa sekä 

kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta sukupuolen  ja  työkokemuksen 

määrän suhteen. 

7.1.1 Opettajien pystyvyysuskomukset 

Opettajien  pystyvyysuskomuksia  tutkittiin  ohjauksellisten  strategioiden,  ryhmän 

toiminnan  organisoinnin  ja  oppilaiden  osallistamisen  suhteen  Teachers'  Sense  of 

Efficacy Scale  -mittaria  (TSES; Tschannen-Moran & Woolfolk  Hoy 2001) käyttäen. 

Tutkimuksen  tulosten  mukaan  opettajat  kokivat  pääosin  vähintään  jonkin  verran  tai 

melko paljon pystyvyyttä kaikkien pystyvyyden osa-alueiden osalta. Opettajat kokivat 

eniten  pystyvyyttä  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen  ja  siihen  liittyvässä 

häiritsevään  käytökseen  puuttumisessa  luokassa.  Toiseksi  eniten  pystyvyyttä  koettiin 

oppilaiden  osallistamisen  suhteen.  Vähiten  pystyvyyttä  koettiin  ohjauksellisten 

strategioiden  suhteen,  jossa  oli  toisaalta  myös  eniten  hajontaa.  Osiotasolla  opettajat 

kokivat  vähiten  pystyvyyttä  oppilaiden  osallistamiseen  liittyvässä  perheiden 

tukemisessa lapsen koulumenestyksen edistämisessä.

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  saatu  vaihtelevia  tuloksia  siitä,  missä  määrin 

opettajat  kokevat  pystyvyyttä  eri  pystyvyyden  osa-alueiden  suhteen.  Tutkimukseni 

tulokset  ovat  osittain  samansuuntaisia  Klassenin  ja  Chiun  (2010)  sekä  Tschannen-

Moranin ja Woolfolk Hoyn (2007) tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Myös heidän 

tutkimuksissaan opettajat kokivat eniten pystyvyyttä ryhmän toiminnan organisoinnin 

suhteen.  Kuitenkin  päinvastoin  kuin  tässä  tutkimuksessa,  Klassenin  ja  Chiun  sekä 

Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn tutkimuksissa opettajat kokivat toiseksi eniten 

pystyvyyttä ohjauksellisten strategioiden ja vähiten oppilaiden osallistamisen suhteen. 

Molemmissa yllä mainituissa tutkimuksissa opettajat kokivat huomattavasti heikompaa 



51

pystyvyyttä oppilaiden osallistamisen suhteen verrattuna kahteen muuhun pystyvyyden 

osa-alueeseen.  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  tutkimuksessa  ero  oli  suuri 

varsinkin  kokeneemmilla  opettajilla,  mutta  heidän  kohdallaan  oppilaiden 

osallistamisessa oli myös eniten hajontaa. Tässäkin tutkimuksessa osiotasolla vähiten 

pystyvyyttä koettiin juuri oppilaiden osallistamiseen liittyvässä perheiden tukemisessa 

lapsen koulumenestyksen edistämisessä.

7.1.2 Koulun ilmapiirin ja johtajuuden yhteydet pystyvyysuskomuksiin

Koulun  ilmapiiri.  Opettajien  kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  tutkittiin  yhteistyön, 

oppilassuhteiden,  koulun  resurssien,  päätöksenteon  ja  opetuksen  innovatiivisuuden 

suhteen School Level Environment Questionnaire -mittaria (Revised SLEQ; Johnson 

ym.  2007)  käyttäen.  Tutkimuksen  tulosten  mukaan  koulun  ilmapiiriin  liittyvistä 

tekijöistä  yhteistyö  oli  yhteydessä  opettajien  kokemukseen  pystyvyydestään 

ohjauksellisten strategioiden suhteen. Lisäksi oppilassuhteet ja koulun resurssit olivat 

yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin ryhmän toiminnan organisoinnin suhteen. 

Yhteydet olivat positiivisia eli mitä paremmaksi opettajat  kokivat koulun yhteistyön, 

sitä  enemmän  he  kokivat  myös  pystyvyyttä  ohjauksellisten  strategioiden  suhteen. 

Lisäksi  mitä  paremmaksi  opettajat  arvioivat  koulun  oppilassuhteet  ja  resurssit,  sitä 

enemmän  he  kokivat  pystyvyyttä  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen.  Myös 

yksittäinen  koulun  resursseihin  liittyvä  osio  materiaalien  ja  resurssien 

riittämättömyydestä  oli  negatiivisessa  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin 

ohjauksellisten strategioiden suhteen. 

Koulun  päätöksenteolla  ei  havaittu  summamuuttujien  tasolla  yhteyksiä 

opettajien  kokemaan  pystyvyyteen,  mutta  päätöksenteon  yksittäinen  osio  vähäisestä 

sanavallasta  liittyen  koulun  toimintaan  oli  negatiivisessa  yhteydessä 

pystyvyysuskomuksiin  ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen.  Opetuksen 

innovatiivisuus  ei  ollut  yhteydessä  opettajien  kokemaan  pystyvyyteen  niin 

summamuuttujan  kuin  yksittäisten  osioidenkaan  osalta.  Mikään  koulun  ilmapiiriin 

liittyvä  tekijä  ei  ollut  summamuuttujien  tasolla  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  oppilaiden  osallistamisen  suhteen,  vaikka  osiotasolla 

yhteistyöhön ja oppilassuhteisiin liittyvät osiot ”opettajat suunnittelevat opetusohjelmia 

yhdessä” ja ”useimmat oppilaat ovat opettajia kohtaan avuliaita ja yhteistyöhaluisia” 

olivat  positiivisessa  yhteydessä  opettajien  oppilaiden  osallistamista  koskeviin 
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pystyvyysuskomuksiin. 

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  havaittu  monien  koulun  ilmapiiriin  liittyvien 

tekijöiden yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Tämänkin  tutkimuksen tavoin 

esimerkiksi opettajien yhteistyöllä on huomattu olevan yhteyksiä opettajien kokemaan 

pystyvyyteen. Esimerkiksi Ashton ym. (1983) huomasivat opettajien eristäytyneisyyden 

heikentävän  ja  tiimityöskentelyn  lisäävän  opettajien  pystyvyyden tunteita.  Leen  ym. 

(1991) tutkimuksessa koulun yhteisöllisyys, johon kuului esimerkiksi opettajien välinen 

yhteistyö  ja  tuen  saaminen  toisilta,  oli  yhteydessä  opettajien  kokemaan  korkeaan 

pystyvyyteen. Myös Raudenbushin ym. (1992) sekä Shacharin ja Shmuelevitzin (1997) 

tutkimuksissa yhteistyö muiden opettajien kanssa oli yhteydessä opettajien korkeisiin 

pystyvyyden  tunteisiin. Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa  opettajien 

yhteishenki, johon kuului myös toisten auttaminen, ennusti yleistä pystyvyyttä. Myös 

Meriston ja Eisenschmidtin (2014) mukaan myönteiset  kollegoiden väliset  suhteet ja 

yhteenkuuluvuus  vaikuttavat  olevan  tärkeitä  opettajien  pystyvyysuskomuksille  ja 

kokemuksille  koulun  ilmapiiristä. Lisäksi  Collie  ym.  (2012)  käyttivät  tässäkin 

tutkimuksessa käytettyjä opettajien pystyvyysuskomusten ja koulun ilmapiirin mittoja, 

ja  myös  heidän  tutkimuksessaan  yhteistyö  oli  positiivisessa  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin. 

Tässä  tutkimuksessa  opettajien  välinen  yhteistyö  oli  erittäin  merkitsevästi 

positiivisessa yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin ohjauksellisten strategioiden 

suhteen.  On  mahdollista,  että  opettajat  hakeutuvat  yhteistyöhön  kehittääkseen  juuri 

ohjauksellisia  strategioitaan,  sillä  tässä  tutkimuksessa  ohjauksellisten  strategioiden 

osalta opettajat kokivat vähiten pystyvyyttä. Opettajien välinen yhteistyö saattaa auttaa 

opettajia  käsittelemään opetustyön  haasteita  ja  epävarmuutta  ja  sitä  kautta  lisätä 

pystyvyyden tunteita (ks. myös Raudenbush ym. 1992). 

Aiempien tutkimusten kanssa samansuuntaisesti oppilassuhteiden eli opettajien 

kokemusten  koulun  oppilaiden  käyttäytymisestä  ja  motivaatiosta  havaittiin  olevan 

yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin. Newmannin ym. (1989), Leen ym. (1991) 

ja  Collien  ym.  (2012)  tutkimuksissa  oppilaiden  hyvä  käytös  oli  vastaavalla  tavoin 

yhteydessä  opettajien  korkeisiin  pystyvyysuskomuksiin.  Meriston  ja  Eisenschmidtin 

(2014) mukaan luottamuksellinen ja kunnioittava suhde oppilaisiin vaikuttaakin olevan 

tärkeä opettajien pystyvyysuskomuksille ja kokemuksille koulun ilmapiiristä.  

Tässä  tutkimuksessa  oppilassuhteet  olivat  merkitsevästi  positiivisessa 

yhteydessä  ryhmän  toiminnan  organisointia  koskeviin  pystyvyysuskomuksiin.  Tämä 
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vaikuttaa  luonnolliselta  yhteydeltä,  sillä  opettajien  kokemukset  oppilaiden  hyvästä 

käytöksestä ja motivoituneisuudesta saattavat vahvistaa opettajien käsitystä kyvystään 

esimerkiksi  puuttua  oppilaiden  häiriökäyttäytymiseen.  On kuitenkin  tärkeä  huomata, 

että nämä opettajien omaa pystyvyyttä koskevat uskomukset eivät välttämättä perustu 

osaamisen  ja  pystyvyyden  todelliseen  tasoon  (ks.  myös  Bandura  1997;  Tschannen-

Moran ym. 1998). Jos opettajan uskomukset kyvyistään organisoida ryhmän toimintaa 

ovat muodostuneet oppilaiden jatkuvan hyvän käytöksen ja motivoituneisuuden myötä, 

ei opettajan todellinen kyky esimerkiksi puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ole 

välttämättä kovin korkea. 

Tutkimukseen  osallistuneiden  opettajien  arviointien  mukaan  koulun  resurssit 

olivat  positiivisessa  yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin  ryhmän  toiminnan 

organisoinnin suhteen. Tämä tulos eroaa esimerkiksi Collien ym. (2012) sekä Hoyn ja 

Woolfolkin (1993) tutkimustuloksista, joissa koulun resursseilla ei havaittu yhteyksiä 

opettajien  kokemaan  pystyvyyteen.  Kuitenkin  esimerkiksi  Leen  ym.  (1991) 

tutkimuksessa yläkoulun opettajat kokivat korkeinta pystyvyyttä suurissa kouluissa. He 

selittävät  tulostaan  muun  muassa  sillä,  että  suurissa  kouluissa  opettajilla  voi  olla 

käytössään  enemmän  resursseja,  joiden  ansiosta  he  kokevat  myös  enemmän 

pystyvyyttä.  Lisäksi  heidän  tutkimuksessaan  opettajat  tunsivat  eniten  pystyvyyttä 

kouluissa, joissa on vahva johtaja, joka muun muassa antaa opettajille resursseja. Myös 

Ashton ym. (1983) pitivät rehtorin toimintaa tärkeänä opettajien pystyvyysuskomuksille 

esimerkiksi resurssien saamisen kannalta.  Onkin mahdollista,  että koulun resurssit  ja 

niiden saatavuus liittyvät myös koulun johtajuuteen ja johtajan toimintaan. 

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  havaittu  koulun  päätöksenteon  ja  opettajien 

pystyvyyssuskomusten  välisiä  yhteyksiä.  Esimerkiksi  Ashtonin  ym.  (1983) 

tutkimuksessa  opettajien  kollegiaalinen  päätöksenteko  lisäsi  opettajien  pystyvyyden 

tunteita. Myös Leen ym. (1991) ja Raudenbushin ym. (1992) tutkimuksissa opettajien 

vaikuttamisen  mahdollisuudet  osoittautuivat  tärkeiksi  opettajien 

pystyvyysuskomuksille. Tässä tutkimuksessa koulun päätöksenteko ei ollut yhteydessä 

opettajien  kokemaan  pystyvyyteen  muuta  kuin  yksittäisessä  osiossa  vähäisestä 

sanavallasta liittyen koulun toimintaan, jossa yhteys ryhmän toiminnan organisointiin 

liittyvään  pystyvyyteen  oli  negatiivinen.  Tämän  tutkimuksen  tulos  on  kuitenkin 

samansuuntainen  Collien  ym.  (2012)  saamien  tulosten  kanssa,  sillä  hekään  eivät 

havainneet tässä tutkimuksessa käytetyillä mittareilla koulun päätöksenteon ja opettajien 

pystyvyysuskomusten välisiä yhteyksiä. 
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Opetuksen  innovatiivisuudella  ei  tässä  tutkimuksessa  havaittu  yhteyksiä 

opettajien  kokemaan  pystyvyyteen  niin  summamuuttujien  kuin  yksittäisten 

osioidenkaan  osalta.  Collie  ym.  (2012)  eivät  käyttäneet  tutkimuksessaan  opetuksen 

innovatiivisuuden osa-aluetta, sillä se ei kuulu Cohenin ym. (2009) kouluelämän osa-

alueisiin.  Onkin  mahdollista,  että  opetuksen  innovatiivisuus  ei  liity  yhtä  vahvasti 

opettajien  kokemuksiin  koulun  ilmapiiristä  ja  heidän  pystyvyysuskomuksiinsa  kuin 

muut arvioidut osa-alueet. 

Tässä  tutkimuksessa  vain  kaksi  yksittäistä  koulun  ilmapiirin  osiota  olivat 

yhteydessä  opettajien  oppilaiden  osallistamista  koskeviin  pystyvyysuskomuksiin. 

Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn  (2007)  mukaan  opetusalalla  ollaan  vasta 

hiljattain  alettu  keskittyä  oppilaiden  osallistamiseen  ja  sitä  tukevien  käytäntöjen 

kehittämiseen.  Heidän  mukaansa  oppilaiden  osallistamista  tukevien  käytäntöjen 

puuttuessa  opettajat  ovat  joutuneet  pärjäämään  oppilaiden  osallistamisessa  lähinnä 

omalla  luovuudellaan  ja  persoonallaan.  Onkin  mahdollista,  että  oppilaiden 

osallistamiseen liittyvät opettajien pystyvyyden tunteet ovat ainakin toistaiseksi olleet 

opettajille  hyvin  henkilökohtaisia,  joihin  koulun ilmapiiriin  ja  johtajuuteen  liittyvillä 

kokemuksilla ei juurikaan ole yhteyksiä.

Koulun johtajuus. Opettajien kokemuksia koulun johtajuudesta tutkittiin tulevaisuuden 

visioiden,  henkilöstön  kehittämisen,  tukea-antavan  johtajuuden,  voimaannuttamisen, 

innovatiivisen  ajattelun,  johtamisen  omalla  esimerkillä  ja  karisman  suhteen.  Koulun 

johtajuuteen  liittyvien  kokemusten  mittaamiseen  käytettiin  Global  Transformational 

Leadership -mittaria (GTL; Carless ym. 2000). Tutkimuksen tulosten mukaan koulun 

johtajuuteen liittyvät kokemukset olivat yhteydessä opettajien ohjauksellisia strategioita 

koskeviin pystyvyysuskomuksiin. 

Osiotasolla  innovatiivinen  ajattelu,  voimaannuttaminen sekä  tukea-antava 

johtajuus  olivat  yhteydessä  pystyvyysuskomuksiin  ohjauksellisten  strategioiden 

suhteen.  Kaikki koulun johtajuuden yhteydet olivat positiivisia eli  mitä korkeamman 

arvon  opettajat  antoivat  johtajuudelle  ja  sen  sisältämille  yksittäisille  osioille,  sitä 

enemmän he myös kokivat pystyvyyttä ohjauksellisten strategioiden suhteen. Koulun 

johtajuuteen  liittyvistä  tekijöistä  tulevaisuuden  visioilla,  henkilöstön  kehittämisellä, 

johtamisella omalla esimerkillä ja karismalla ei havaittu yhteyksiä opettajien kokemaan 

pystyvyyteen. Lisäksi koulun johtajuus ei ollut yhteydessä opettajien ryhmän toiminnan 

organisointia ja oppilaiden osallistamista koskeviin pystyvyysuskomuksiin.
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Aiemmissa  tutkimuksissa  on  havaittu  monien  koulun  johtajuuteen  liittyvien 

tekijöiden yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Esimerkiksi  Leen ym.  (1991) 

tutkimuksessa opettajat tunsivat eniten pystyvyyttä  kouluissa, joissa on vahva johtaja, 

joka  antaa  opettajille  resursseja,  hallitsee  opettajiin  kohdistuvia  koulun  ulkopuolelta 

tulevia  paineita,  asettaa  tavoitteita,  tietää,  millaisen  koulun  haluaa  ja  viestii  siitä 

henkilöstölleen sekä ilmaisee henkilöstölle  heihin kohdistuvista  odotuksistaan.  Myös 

Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa  rehtorin  vaikutusvalta  edisti  opettajien 

henkilökohtaista  pystyvyyttä.  Tässä  tutkimuksessa  koulun  johtajuuteen  liittyvillä 

kokemuksilla oli positiivisia yhteyksiä opettajien ohjauksellisiin strategioihin liittyvään 

pystyvyyteen,  jonka  osalta  opettajat  kokivatkin  vähiten  pystyvyyttä.  Koulun 

johtajuuteen liittyvät tekijät saattavatkin tukea opettajien pystyvyyden tunteita etenkin 

juuri tämän osa-alueen osalta, jossa pystyvyttä koetaan vähiten.  

Tämänkin  tutkimuksen  tavoin  koulun  johtajuuteen  liittyvien  innovatiivisen 

ajattelun  ja  voimaannuttamisen  on  havaittu  olevan  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.  Newmannin  ym.  (1989)  tutkimuksessa  innovaatioihin 

rohkaiseminen oli  positiivisessa yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin.  Hippin 

(1996)  tutkimuksessa  taas  opettajien  innostaminen  yhteisiin  tavoitteisiin  oli 

positiivisessa yhteydessä opettajien kokemaan yleiseen pystyvyyteen. 

Tukea-antavalla  johtajuudella  oli  aiempien  tutkimusten  tapaan  yhteyksiä 

opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Ashton  ym.  (1983)  havaitsivat,  että  taloudellisten 

palkkioiden  ja  tunnustuksen  puute  heikentävät  opettajien  pystyvyysuskomuksia. 

Newmannin ym. (1989) tutkimuksessa koulun johdon tarjoama tuki oli positiivisessa 

yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin. Hippin (1996) tutkimuksessa palkkioiden 

antaminen  opettajien  suorituksen  mukaan  oli  positiivisessa  yhteydessä  opettajien 

kokemaan pystyvyyteen, kun taas Walkerin ja Slearin (2011) tutkimuksessa palkkioiden 

antaminen  suorituksen  mukaan  oli  negatiivisessa  yhteydessä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin.  Tässä tutkimuksessa kuitenkaan henkilöstön kehittämisellä eli 

henkilökunnan  kohtelemisella  yksilöinä  sekä  heidän  kehittymisensä  tukemisella  ja 

rohkaisemisella ei havaittu yhteyksiä opettajien pystyvyysuskomuksiin.

Tämän tutkimuksen tulokset myös erosivat osittain aiemmin saaduista tuloksista. 

Esimerkiksi  Leen  ym.  (1991)  tutkimuksessa  opettajat  tunsivat  eniten  pystyvyyttä 

kouluissa,  joissa  on  vahva  johtaja.  Vahvaan  johtajuuteen  kuului  muun  muassa  sen 

tietäminen,  millaisen  koulun  haluaa  ja  siitä  viestiminen  henkilöstölle.  Tässä 

tutkimuksessa tulevaisuuden visioilla eli tulevaisuuden visioista viestimisellä selkästi ja 
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myönteisesti  ei  havaittu  yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Hippin  (1996) 

tutkimuksessa  rehtorin  omalla  käytöksellään  antama  esimerkki  oli  positiivisessa 

yhteydessä  opettajien  kokemaan  pystyvyyteen.  Tässä  tutkimuksessa  rehtorin 

johtamisella omalla esimerkillä eli toimimisella selkeästi ja johdonmukaisesti arvojensa 

mukaan  ei  ollut  yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Myöskään  johtajan 

karismalla,  johon  kuului  inspiroiminen  omalla  esimerkillä  ja  taidoilla,  ei  havaittu 

yhteyksiä opettajien kokemaan pystyvyyteen.

Koulun  johtajuudella  ja  opettajien  siihen  liittyvillä  kokemuksilla  voi  ajatella 

olevan yhteyksiä opettajien kokemaan pystyvyyteen myös koulun ilmapiiriin liittyvien 

tekijöiden  kautta.  Kuten  aiemminkin  mainittiin, yksi  kaikkein  tärkeimmistä  koulun 

ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä on koulun johtajuus (Cohen ym. 2009; Price 2012). 

Koulun johtajuus liittyykin koulun ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä esimerkiksi koulun 

resursseihin, päätöksentekoon ja yhteistyöhön. 

Esimerkiksi  Leen  ym.  (1991)  tutkimuksessa  opettajat  tunsivat  korkeinta 

pystyvyyttä kouluissa, joissa on vahva johtaja, ja vahvaan johtajuuteen kuului resurssien 

antaminen  opettajille.  Myös  Ashton  ym.  (1983)  pitivät  rehtorin  toimintaa  tärkeänä 

opettajien pystyvyysuskomuksille esimerkiksi resurssien tarjoamisen kannalta. Koulun 

päätöksenteon osalta tässäkin tutkimuksessa oli mukana muun muassa osio ”koulumme 

johtaja/rehtori tekee koulua koskevat päätökset”. Myös aiemmissa tutkimuksissa koulun 

päätöksenteon tutkimiseen on liittynyt koulun johtajuuteen liittyviä tekijöitä (ks. esim. 

Lee  ym.  1991).  Tässä  tutkimuksessa  koulun  päätöksenteko  oli  tosin  yhteydessä 

opettajien  pystyvyysuskomuksiin  vain  yhden  osion  kohdalla  ryhmän  toiminnan 

organisointiin  liittyen.  Lisäksi  esimerkiksi  koulun  johtajuuteen  liittyvän  henkilöstön 

voimaannuttamisen  edistämällä  yhteisön jäsenten  välistä  luottamusta,  sitoutumista  ja 

yhteistyötä voi ajatella todennäköisesti edistävän koulun ilmapiiriin liittyvää opettajien 

yhteistyötä. Tässä tutkimuksessa sekä koulun johtajuuteen liittyvä voimaannuttaminen 

että ilmapiiriin liittyvä yhteistyö olivat molemmat positiivisessa yhteydessä opettajien 

ohjauksellisia strategioita koskeviin pystyvyysuskomuksiin. 

7.1.3 Opettajien väliset erot sukupuolen ja työkokemuksen määrän suhteen

Erot sukupuolen suhteen. Sukupuolten välisiä eroja opettajien pystyvyysuskomuksissa 

sekä kokemuksissa koulun ilmapiiristä ja johtajuudesta tutkittiin nais- ja miesopettajien 

välillä.  Tutkimuksen  tulosten  mukaan  opettajien  pystyvyysuskomuksissa  ja 
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kokemuksissa  koulun  johtajuudesta  ei  ollut  nais-  ja  miesopettajien  välisiä  eroja. 

Kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  nais-  ja  miesopettajat  erosivat  toisistaan  koulun 

resurssien suhteen.  Miesopettajat  arvioivat  koulun resurssit  hieman paremmiksi  kuin 

naisopettajat.  Muissa  koulun  ilmapiiriin  liittyvissä  kokemuksissa  ei  ollut  nais-  ja 

miesopettajien välisiä eroja.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia nais-  ja miesopettajien 

pystyvyysuskomuksiin liittyvistä eroista.  Tutkimukseni tulokset ovat  samansuuntaisia 

Hoyn ja Woolfolkin (1993) sekä Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2007) saamien 

tulosten  kanssa,  joiden  mukaan  sukupuoli  ei  juuri  ennusta  opettajien 

pystyvyysuskomuksia. Sen sijaan Klassenin ja Chiun (2010) tutkimuksessa naisopettajat 

kokivat miesopettajia heikompaa pystyvyyttä ryhmän toiminnan organisoinnin osalta. 

Raudenbushin  ym.  (1992)  tutkimuksessa  taas  lukion  naisopettajat  arvioivat 

pystyvyytensä korkeammaksi kuin miesopettajat. 

Erot  työkokemuksen  määrän  suhteen.  Opettajien välisiä  eroja 

pystyvyysuskomuksissa  sekä  kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja  johtajuudesta 

tarkasteltiin  myös  suhteessa työkokemuksen määrään.  Tutkimuksen tulosten  mukaan 

opettajat  eivät  eronneet  toisistaan  pystyvyysuskomusten  eivätkä  koulun  johtajuuteen 

liittyvien  kokemusten  suhteen.  Kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  eri  määrän 

työkokemusta  omaavat  opettajat  erosivat  oppilassuhteiden  ja  päätöksenteon  osalta. 

Muissa  koulun  ilmapiiriin  liittyvissä  kokemuksissa  ei  ollut  eroja  työkokemuksen 

määrän mukaan.

Ryhmien parittaisten  vertailujen  perusteella  oppilassuhteiden kohdalla  alle  11 

vuotta opettajana olleet erosivat 11–15 vuotta ja yli 15 vuotta opettajina olleista, mutta 

erot olivat enää tilastollisesti suuntaa-antavien trendien tasolla. Oppilassuhteissa alle 11 

vuotta opettajana olleet arvioivat oppilassuhteet huonommiksi kuin 11–15 vuotta ja yli 

15  vuotta  opettajina  olleet.  Myös  Meriston  ja  Eisenschmidtin  (2014)  mukaan 

luottamuksellinen  ja  kunnioittava  suhde  oppilaisiin  vaikuttaa  olevan  tärkeä  uraansa 

aloittelevien opettajien kokemuksille koulun ilmapiiristä. Päätöksenteon kohdalla 11–15 

vuotta opettajana olleet erosivat yli 15 vuotta opettajana olleista siten, että 11–15 vuotta 

opettajana  olleet  arvioivat  koulun  päätöksenteon  huonommaksi  kuin  yli  15  vuotta 

opettajana olleet.  

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  saatu  vaihtelevia  tuloksia  työkokemuksen 

yhteyksistä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Tämän  tutkimuksen  tulokset  ovat 
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samansuuntaisia esimerkiksi Piggen ja Marson (1993) saamien tulosten kanssa, joissa 

neljässä eri  uravaiheessa olevien ansioituneiden opettajien pystyvyysuskomuksissa ei 

havaittu  juurikaan  eroja,  vaikka  Pigge  ja  Marso  olettivat  pystyvyysuskomusten 

lisääntyvän  työkokemuksen  myötä.  Piggen  ja  Marson  tutkimuksessa  eroja 

pystyvyysuskomuksissa oli vain opettajaksi opiskelevien ja opettajana toimivien välillä. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana opettajaksi opiskelevia. Pigge ja Marso 

selittivät  oletustensa  vastaisia  tuloksiaan  muun  muassa  sillä,  että  ansioituneiden 

opettajien  pystyvyysuskomusten  kehitys  ei  välttämättä  vastaa  tyypillistä  opettajien 

pystyvyysuskomusten  kehitystä.  Onkin  mahdollista,  että  myös  tässä  tutkimuksessa 

tutkittavien opettajien joukko oli  jollakin tavalla valikoitunutta,  eikä näin ollen eroja 

pystyvyysuskomuksissa  työkokemuksen  mukaan  havaittu.  Kansainvälisesti  verraten 

opettajat ovat Suomessa korkeasti koulutettuja, joten on mahdollista, että Suomessa jo 

uraansa aloittelevat opettajat ovat tavallista ansioituneempia. Myös esimerkiksi Hoyn ja 

Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa  korkeimmin  koulutetut  opettajat  kokivat  eniten 

henkilökohtaista pystyvyyttä. 

Myöskään  De  Mesquitan  ja  Draken  (1994)  tutkimuksessa  neljään  eri 

uravaiheeseen sijoittuvien opettajien henkilökohtaisten ja yleisten pystyvyysuskomusten 

välillä  ei  ollut  merkitseviä  eroja,  mutta  joitakin  eroja  löytyi  pystyvyysuskomusten 

yksittäisissä  osioissa.  Raudenbushin  ym.  (1992)  tutkimuksessa  työkokemus  ei  ollut 

yhteydessä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Tschannen-Moranin  ja  Woolfolk  Hoyn 

(2007)  tutkimuksessa  kokeneemmat  opettajat  kokivat  uraansa  aloittelevia  opettajia 

korkeampaa  kokonaispystyvyyttä  sekä  pystyvyyttä  ohjauksellisten  strategioiden  ja 

ryhmän  toiminnan  organisoinnin  suhteen.  Vaikka  tutkimuksessa  löydettiin 

työkokemuksen  mukaan  luokiteltujen  ryhmien  välisiä  eroja  pystyvyyden  osalta,  ei 

työvuosien määrä sinänsä ollut yhteydessä opettajien pystyvyysuskomuksiin. Sen sijaan 

Hoyn  ja  Woolfolkin  (1993)  tutkimuksessa  opettajien  työkokemuksen  määrä  oli 

positiivisesti  yhteydessä  opettajien  henkilökohtaiseen  pystyvyyteen  ja  negatiivisesti 

yleiseen  pystyvyyteen.  Myös  Klassenin  ja  Chiun  (2010)  tutkimuksessa  opettajien 

työkokemus  oli  yhteydessä  heidän  pystyvyysuskomuksiinsa  siten,  että 

pystyvyysuskomukset lisääntyivät uran alusta uran keskivaiheille saakka ja alkoivat sen 

jälkeen vähentyä.

Pystyvyysuskomukset muuttuvat ja kehittyvät eniten oppimisen alussa (Bandura 

1977). Lisäksi pystyvyysuskomukset muodostuvat vakiinnuttuaan melko pysyviksi, ja 

niiden muuttaminen edellyttää vahvaa tarvetta arvioida pystyvyyttä uudelleen (Bandura 
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1997). On mahdollista, että myös tässä tutkimuksessa opettajien pystyvyysuskomukset 

ovat  muodostuneet  jo  uran  alussa  ja  vakiintuneet  melko  pysyviksi,  jolloin  ne  eivät 

välttämättä  lisäänny  työkokemuksen  karttuessa  (ks.  myös  Tschannen-Moran  & 

Woolfolk Hoy 2007).

7.2 Tutkimuksen merkitys, luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet

7.2.1 Merkitys

Opettajien  pystyvyysuskomusten  tutkiminen  ja  ymmärtäminen  on  tärkeää,  jotta  niin 

uraansa aloittelevia  kuin kokeneitakin opettajia  voitaisiin  tukea haastavassa työssään 

entistä  paremmin  (Tschannen-Moran  & Woolfolk  Hoy 2001).  Tutkimuksessa  saatiin 

tietoa suomalaisten alakoulun kuudennen luokan opettajien pystyvyysuskomuksista ja 

niihin  yhteydessä  olevista  tekijöistä.  Tutkimus  antoi  tietoa  siitä,  minkä  suhteen 

suomalaiset  opettajat  kokevat  korkeampaa ja  minkä suhteen  heikompaa pystyvyyttä. 

Lisäksi tietoa saatiin siitä, missä määrin opettajien kokemukset koulun ilmapiiristä ja 

johtajuudesta  ovat  yhteydessä  heidän  pystyvyysuskomuksiin  sekä  onko  opettajien 

välillä  eroa  pystyvyysuskomuksissa  sekä  kokemuksissa  koulun  ilmapiiristä  ja 

johtajuudesta sukupuolen ja työkokemuksen määrän suhteen.

Tutkimustulokset  antavat  tärkeää  tietoa  esimerkiksi  koulujen  rehtoreille  ja 

hallinnolle  opettajien  pystyvyysuskomuksista  sekä  koulun  ilmapiirin  ja  johtajuuden 

yhteyksistä niihin. Tämä tieto antaa ymmärrystä siitä, millaisilla koulun ilmapiiriin ja 

johtajuuteen liittyvillä tekijöillä voitaisiin mahdollisesti  tukea opettajien pystyvyyden 

tunteita,  jotka  ovat  osoittautuneet  tärkeiksi  monien opettajiin  ja  oppilaisiin  liittyvien 

myönteisten tekijöiden kannalta (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001). Opettajien 

pystyvyysuskomuksia on tutkittu aiemmin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaisia 

tutkimuksia  ei  voi  kuitenkaan  suoraan  yleistää  Suomen  kontekstiin,  sillä  maat  ovat 

melko  erilaisia  opettajan  työn  ja  koulukulttuurin  suhteen.  Suomessa  opettajilla  on 

huomattavan paljon autonomiaa ja päätäntävaltaa suhteessa omaan työhönsä.  Lisäksi 

Suomessa  opettajat   ovat  kansainvälisesti  verraten  korkeasti  koulutettuja. Opettajien 

pystyvyysuskomuksia onkin tutkittu Suomessa toistaiseksi vähän, joten tutkimus antaa 

uutta tietoa nimenomaan suomalaisten opettajien pystyvyysuskomuksista sekä koulun 

ilmapiiriin ja johtajuuteen liittyvien kokemusten yhteyksistä niihin suomalaisen koulun 

kontekstissa. 
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Tutkimuksessa  tutkittiin  useiden  tekijöiden  yhteyksiä  opettajien 

pystyvyysuskomuksiin  ja  yhteyksiä  myös  havaittiin.  Tutkimustulokset  vahvistivat 

osittain aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia, mutta tulokset myös osittain erosivat 

niistä.  Opettajien  pystyvyysuskomusten  sekä  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen 

liittyvien kokemusten yhteyksien tutkiminen onkin myös jatkossa tärkeää. 

7.2.2 Luotettavuus

Tutkimuksen  luotettavuuteen  vaikuttavat  esimerkiksi  käytetyt  tutkimusmenetelmät  ja 

mitat  sekä  otoksen  edustavuus.  Tutkimuksessa  käytettiin  Alkuportaat-

seurantatutkimuksen aineistoa. Jyväskylän yliopiston eettinen lautakunta on hyväksynyt 

Alkuportaat-tutkimuksen  tutkimusmenetelmät.  Tutkimuksessa  käytettiin 

kansainvälisesti käytettyjä mittoja opettajien pystyvyysuskomusten (TSES; Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy 2001) sekä koulun ilmapiiriin (Revised SLEQ; Johnson ym. 

2007) ja  johtajuuteen  (GTL;  Carless  ym.  2000) liittyvien kokemusten mittaamiseen. 

Mitoista käytettiin suomennettuja versioita. On mahdollista, että käännettäessä mittojen 

kysymyksiä  toiselle  kielelle,  kysymysten  sisältö  hieman  muuttuu,  samakin  sisältö 

ymmärretään  eri  tavalla  esimerkiksi  kulttuurieroista  johtuen  tai  kysymykset  saavat 

uuden merkityksen eri kulttuureissa. 

Tutkimuksessa  opettajat  arvioivat  pystyvyyttään  sekä  kokemuksiaan  koulun 

ilmapiiristä  ja  johtajuudesta  itse.  Näin  opettajat  myös  tulkitsivat  kysymykset  kukin 

omalla  tavallaan.  Tutkimuksen  aineisto  kerättiin  kuitenkin  strukturoiduilla 

kyselylomakkeilla, joten kaikkia asioita kysyttiin tutkittavilta samalla tavalla. Muutama 

vastaaja  oli  jättänyt  vastaamatta  joihinkin  kysymyksiin,  vaikkakin  pääasiassa  kaikki 

vastaajat  olivat  vastanneet  kaikkiin  kysymyksiin.  Jatkossa  olisi  tärkeää,  että  tietoa 

saataisiin  myös  koulun  johtajilta  ja  oppilailta  sekä  käytössä  olisi  useita  erilaisia 

mittareita (esim. havainnointi) esimerkiksi koulun ilmapiirin arvioinnissa.

Opettajien  pystyvyysuskomuksia  sekä  kokemuksia  koulun  ilmapiiristä  ja 

johtajuudesta  tutkittiin  yksittäisten  osioiden  lisäksi  niistä  muodostettujen 

summamuuttujien avulla, joiden reliabiliteetit olivat hyvät. Joistakin summamuuttujista 

jouduttiin  poistamaan  osioita  summamuuttujien  reliabiliteetin  parantumisen  vuoksi. 

Tämä  saattoi  aiheuttaa  joitakin  haasteita  tutkimustulosten  vertailtavuuteen  suhteessa 

aiempiin  tutkimustuloksiin  ja  pystyvyysuskomusten  kolmen  osa-alueen  keskinäiseen 

vertailtavuuteen.  Pystyvyysuskomuksissa  ohjauksellisten  strategioiden 



61

summamuuttujassa oli vain kaksi osiota, kun kahden muun pystyvyysuskomusten osa-

alueen summamuuttujissa oli mukana kaikki neljä osiota. Toisaalta osiotasolla saadut 

tulokset vastasivat melko hyvin summamuuttujilla saatuja tuloksia.  

Tutkimuksessa  havaittiin  monien  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen  liittyvien 

kokemusten  yhteyksiä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin.  Vaikka  havaitut  yhteydet 

olivat  tilastollisesti  merkitseviä,  korrelaatiokertoimet  eivät  kuitenkaan  olleet  kovin 

voimakkaita.  Tähän  voi  vaikuttaa  otoksen  koko.  Suuressa  otoksessa  pienetkin 

korrelaatiot  saattavat  olla  tilastollisesti  merkitseviä,  kun  taas  pienessä  otoksessa 

korkeintaan  huomattavan  suuret  korrelaatiot  tulevat  tilastollisesti  merkitseviksi 

(Metsämuuronen 2005; Nummenmaa 2009). 

Tutkimukseen  osallistui  98  alakoulun  kuudennen  luokan  opettajaa  eri 

paikkakunnilta  ja  erilaisista  kouluista.  Vaikka  otos  oli  kohtuullisen  suuri,  tulosten 

yleistämisessä  on  oltava  hyvin  varovainen.  Tutkimukseen  osallistuneista  suurin  osa, 

yhteensä  76  opettajaa,  oli  luokanopettajia.  Opettajien  erilaiset  tehtävät  koulussa 

saattoivat  vaikuttaa  tutkimustuloksiin.  Pelkät  luokanopettajat  olisivat  voineet  olla 

yhtenäisempi ryhmä, jolloin tutkimustulokset olisivat saattaneet olla voimakkaampia. 

Toisaalta  kaikkia  opettajia  yhdisti  se,  että  he  opettivat  alakoulun  kuudetta  luokkaa. 

Halusin  pitää  aineiston  mahdollisimman  suurena,  enkä  halunnut  poistaa  opettajien 

tietoja  turhaan.  Jakaumien tarkastelun  perusteella  mukana ei  ollut  muista  vastaajista 

voimakkaasti poikkeavia tapauksia. 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista 47 oli naisia ja 51 miehiä. Kasvatus- ja 

opetusalan  naisvaltaisuudesta  huolimatta  miehiä  oli  aineistossa  paljon,  joten 

sukupuolten  välisten  erojen  tutkiminen  onnistui  hyvin.  Vastaajat  olivat  keskimäärin 

varsin kokeneita opettajia. Vastaajista 25 opettajaa oli työskennellyt opettajana alle 11 

vuotta,  20 opettajaa 11–15 vuotta  ja 53 opettajaa yli  15 vuotta.  Opettajien kokemus 

saattoi  vaikuttaa  tutkimustuloksiin.  Jos  tutkimuksessa  olisi  ollut  paljon  esimerkiksi 

uraansa  aloittelevia  opettajia,  tulokset  olisivat  voineet  olla  erilaisia.  Toisaalta 

tutkimuksessa  ei  havaittu  eroja  opettajien  pystyvyysuskomuksissa  työkokemuksen 

mukaan. Tutkimuksessa käytetyt  työkokemuksen mukaisesti  luokitellut  ryhmät olivat 

toisistaan myös hieman erilaisia. Yli 15 vuotta opettajina olleiden ryhmässä saattoi olla 

hyvinkin eri määrän työkokemusta omaavia opettajia.  
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7.2.3 Jatkotutkimushaasteet

Suomessa  opettajien  pystyvyysuskomuksia  sekä  koulun  ilmapiirin  ja  johtajuuden 

yhteyksiä  on  tutkittu  toistaiseksi  vähän,  joten  niiden  tutkiminen  jatkossakin  olisi 

tärkeää.  Lisäksi  eri  tekijöiden yhteyksistä  opettajien  pystyvyysuskomuksiin  on saatu 

kansainvälisissäkin tutkimuksissa vaihtelevia ja osin ristiriitaisiakin tuloksia. Näin ollen 

myös eri tekijöiden yhteyksiä opettajien pystyvyysuskomuksiin on syytä tutkia lisää. 

Opettajien  pystyvyysuskomuksia  sekä  koulun  ilmapiiriin  ja  johtajuuteen 

liittyvien  kokemusten  yhteyksiä  niihin  olisi  kiinnostavaa  vertailla  ala-  ja  yläkoulun 

opettajien välillä, sillä suomalainen ala- ja yläkoulu ovat monella tapaa hyvin erilaisia 

ympäristöjä  opettajan  työn  kannalta.  Alakoulussa  esimerkiksi  opettajat  ovat  pääosin 

luokanopettajia  ja  työskentelevät  pääasiassa  saman  oppilasryhmän  kanssa,  kun  taas 

yläkoulun opettajat ovat aineenopettajia ja työskentelevät monien eri oppilaitten kanssa. 

Tässä tutkimuksessa oli mukana myös muita opettajia kuin luokanopettajia, mikä saattoi 

vaikuttaa  tutkimustuloksiin.  Jatkossa  erilaisten  opettajien,  kuten  luokan-,  aineen-  ja 

erityisopettajien, pystyvyysuskomuksia sekä koulun ilmapiirin ja johtajuuden yhteyksiä 

olisikin mielenkiintoista tutkia ja vertailla.

Suomessa  myös  alakoulun  eri  luokka-asteita  opettavien  opettajien 

pystyvyysuskomusten  vertailu  olisi  kiinnostavaa. Olisi  mielenkiintoista  esimerkiksi 

selvittää, kokevatko myös suomalaiset opettajat korkeampaa pystyvyyttä opettaessaan 

nuorimpia  oppilaita,  kuten  joissakin  kansainvälisissä  tutkimuksissa on todettu (esim. 

Klassen & Chiu 2010; Meristo & Eisenschmidt 2014;  Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy  2007). Alakoulun  opettajia  voisi  tutkia  myös  pitkittäistutkimuksella  siten,  että 

tutkittavat  opettajat  pysyisivät  samoina,  mutta  heidän  opettamansa  luokka-asteet 

vaihtuisivat.  Näin  saataisiin  tietoa  opettajien  pystyvyysuskomusten  sekä  koulun 

ilmapiiriin ja johtajuuteen liittyvien kokemusten muuttumisesta ja kehittymisestä sekä 

opetettavan luokka-asteen yhteyksistä niihin.

Tutkimuksessa  opettajat  arvioivat  pystyvyyttään  itse.  Olisi  mielenkiintoista 

tutkia,  vastaako opettajien itsearvioima pystyvyys opettajien todellista pystyvyyttä  ja 

osaamista, esimerkiksi vertailemalla opettajien pystyvyysuskomuksia ryhmän toiminnan 

organisoinnin  suhteen  ja  heidän  todellisia  taitojaan  organisoida  ryhmän  toimintaa 

esimerkiksi  havainnointitutkimuksen  avulla.  Kuten  tämäkin  tutkimus,  suurin  osa 

opettajien pystyvyysuskomusten tutkimuksesta on ollut määrällistä (Tschannen-Moran 

ym.  1998).  Laadullisen  tutkimuksen  avulla  voitaisiin  saada  syventävää  tietoa 
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esimerkiksi  siitä,  miksi  opettajat  kokevat  korkeaa  tai  heikkoa  pystyvyyttä  tiettyjen 

pystyvyyden osa-alueiden suhteen sekä  millä  tavalla  opettajien  koulun ilmapiiriin  ja 

johtajuuteen liittyvät kokemukset ovat yhteydessä heidän pystyvyysuskomuksiinsa.
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