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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat kokevat 

roolinsa kolmiportaisessa tuessa, miten he ovat omaksuneet kolmiportaisen 

tukimallin käytännössä sekä millaisia käsityksiä luokanopettajilla on omasta 

työssä jaksamisesta, kun luokassa on tukea tarvitsevia oppilaita.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. 

Haastattelut toteutettiin syksyllä 2013 haastattelemalla kahden eri 

eteläsuomalaisen alakoulun luokanopettajia (n=6). Tutkimuksessa käytettiin 

fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografia on aineistolähtöinen 

menetelmä, jossa kuvauskategoriat syntyvät aineiston pohjalta eivätkä teoriasta 

käsin. Luokanopettajien käsitykset kolmiportaisesta tuesta sekä työssä 

jaksamisesta muodostivat tutkimuksen tulosavaruuden. 

 

Luokanopettajien käsitysten mukaan kolmiportaisen tuen käytänteet nähdään 

osana luokanopettajan perustehtävää.  Tuen antajan rooli nähdään itsestään 

selvänä ja luokanopettajat ovat sisäistäneet kolmiportaisessa tuen käytänteet 

osaksi perustehtäväänsä. Matkan varrella on myös koettu erilaisia haasteita. 

Kolmiportaisen tuen myötä tulleet muutokset ovat vaikuttaneet sekä positiivisesti 

että negatiivisesti luokanopettajan työhön. Kolmiportainen tuki on myös tuonut 

lisää työtä, mutta samalla oppilaan oikeudet ovat parantuneet. Luokanopettajien 

käsitysten mukaan on olemassa sekä työssä jaksamista edistäviä että kuormittavia 

tekijöitä. Kaiken kaikkiaan luokanopettajilla on positiiviset käsitykset työssä 

jaksamisesta, kun luokassa on tukea tarvitsevia oppilaita. 

 

Avainsanat: kolmiportainen tuki, työssä jaksaminen, työhyvinvointi, 

fenomenografia 
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1 JOHDANTO 

 

 

Viime aikoina on keskusteltu paljon opettajan työnkuvan muuttumisesta. Vuoden 

2011 alussa voimaan astuneen perusopetuslakimuutoksen myötä luokanopettajien 

työnkuvaan tuli uusia muutoksia. Kolmiportaisen tukimallin myötä 

luokanopettajan merkitys tuen ensisijaisena antajana korostuu. (Opetushallitus 

2011, Laatikainen 2011.) Lakimuutoksen myötä myös luokanopettajan työmäärä 

on entisestään kasvanut, sillä luokanopettajan on aiempaa tarkemmin 

dokumentoitava tukea tarvitsevan oppilaan osaamisesta, tarjotusta tuesta ja sen 

vaikuttavuudesta. Jo aiemmin opettajien työmäärä on ollut suuri, ja nämä 

muutokset ovat entisestään saaneet opettajat miettimään omaa jaksamistaan. 

(Laatikainen 2011.) 

 

Viime vuosien inkluusioajattelun voimistuminen vaikuttaa myös luokanopettajien 

työssä jaksamiseen. Inkluusiossa tavoitteena on kaikille yhteinen koulu, jossa 

jokainen oppilas voisi opiskella taustastaan ja oppimisedellytyksistään huolimatta. 

Opettajien suhtautuminen inkluusioon on ollut melko kielteinen, kun puhutaan 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisesta yleisopetuksen ryhmiin. 

(Moberg 2001, 89-93.) Blombergin (2008, sivu) mukaan tällä hetkellä myöskään 

luokanopettajakoulutus ei tarjoa riittäviä valmiuksia kaikenlaisten oppilaiden 

opettamiseen. (Blomberg 2008, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011.)  

 

Edellä mainitut muutokset opettajan jokapäiväisessä työssä ovat myös 

vaikuttaneet opettajien työssä jaksamiseen. Rutosen (2014, 12) mukaan 

opetusalalla on enemmän stressiä ja väsymystä kuin muilla aloilla. Kolmasosa 

opettajista kokee työn aiheuttamaa stressiä ja yli kolmannes tuntee itsensä 

poikkeuksellisen väsyneeksi. Myös kunta-alan tiukka taloudellinen tilanne haastaa 

opettajia venymään, kun säästöjä pitää tehdä. Tämä tilanne osaltaan lisää 

opettajien väsymystä ja stressiä. (Opettaja 2014.)  
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Valtakunnallisesti kaikkien alojen työhyvinvointi on ollut aktiivisen kehittämisen 

kohteena koko 2000-luvun ajan. Työ ja terveys Suomessa 2012 –katsauksen 

mukaan työhyvinvointi on viime vuosina myös aidosti parantunut. Työn henkinen 

rasittavuus on hieman vähentynyt samoin kuin oireena ilmenevä stressi. 

Työntekijät kokevat organisaation johdon olevan yhä kiinnostuneempi 

henkilöstön hyvinvoinnista. (Kauppinen ym. 2013.) 

 

Opettajien ammattiryhmä on yksi tutkituimmista yksittäisistä ammattiryhmistä 

työhyvinvoinnin saralla. Tehdyt tutkimukset ovat painottuneet pääosin opettajien 

erilaisiin työhyvinvointihäiriöihin ja –ongelmiin eli toisin sanoen 

työpahoinvoinnin tutkimiseen. Tietoa opettajien työn kuormittavuudesta ja sen 

syistä on runsaasti verrattuna tutkimuksiin, joissa tutkimuksen pääpaino olisi 

opettajien kokema työn ilo. Tästä syystä opettajien työhyvinvoinnista 

muodostunut kuva on melko kielteinen. (Hakanen 2006, 29.) 

 

Opettajien työssä jaksamista on siis tutkittu viime vuosien aikana melko paljon, 

mutta tehdyt tutkimukset ovat pääsääntöisesti perustuneet kyselylomakkeisiin eli  

tutkimuksissa on käytetty määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Itse olen kiinnostunut 

saamaan opettajien oman ääneen kuuluviin, joten siksi tulen lähestymään 

tutkimusaihetta laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin 

haastattelemalla luokanopettajia. Tutkimuksessani käytän fenomenografista 

tutkimusotetta eli olen kiinnostunut opettajien omista kokemuksista ja 

käsityksistä. Fenomenografia on aineistolähtöinen menetelmä eli kuvauskategoriat 

syntyvät aineiston pohjalta eivätkä teoriasta käsin (Huusko & Paloniemi 2006, 

171).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat kokevat 

roolinsa kolmiportaisessa tuessa, miten he ovat omaksuneet kolmiportaisen 

tukimallin käytännössä sekä millaisia käsityksiä luokanopettajilla on omasta 

työssä jaksamisesta, kun luokassa on tukea tarvitsevia oppilaita.  
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2 OPETTAJAN TYÖNKUVAN MUUTTUMINEN 

 

2.1 Opettajan työnkuva ja perustehtävä  

 

Opettajan ammatti on vanha ja perinteikäs. Ammattikunnan sisälle ovat 

muotoutuneet kirjoittamattomat säännöt, miten hyvän ja arvostetun opettajan tulee 

käyttäytyä ja työskennellä. (Nevalainen & Nieminen 2010, 79.) Perinteisesti 

ajatellaan, että opettaja opettaa yksin luokassaan, omaan persoonaansa ja 

ammattitaitoonsa luottaen. Opettajan odotetaan pärjäävän itsenäisesti tilanteessa 

kuin tilanteessa. Voidaankin puhua opetustyössä vallitsevasta opettajan 

ammattitaidon myytistä, joka erityisesti korostaa opetuksen 

luokkahuonekeskeisyyttä ja opettajan ammatillista eristäytyneisyyttä. (Kykyri 

2007, 107108.)  Myös Salo (2005) paneutuu kirjassaan opetuksen myytteihin, 

jotka hän on muotoillut kolmeksi väitteeksi: 1) kaikki riippuu opettajasta, 2) 

opettaja on asiantuntija ja 3) opettajat menestyvät omin avuin. Nämä kolme 

myyttiä muodostavat perinteisenä pidetyn opettajan työnkuvan ytimen. (Salo 

2005, 82.) 

 

Kaikilla ihmisillä on jonkinlainen mielikuva opettajan työstä ilman 

opettajankoulutustakin, koska olemme viettäneet koulussa suuren osan 

elämästämme ja nähneet miten opettajat työskentelevät. Kaikki pystyvät 

kertomaan, mitä opettajan työhön pääsääntöisesti kuuluu ja kaikilla on myös omia 

kokemuksia opettajan opetuksesta. (Salo 2005, 80.) Suomessa opettajan ammatin 

arvostus on jo pitkään ollut muiden arvostettujen akateemisten ammattien tasolla. 

Tämä johtuu pitkälti Suomen yliopistotasoisesta opettajankoulutuksesta, mikä on 

vielä melko ainutlaatuista muihin maihin verrattuna. Kansainvälisessä vertailussa 

suomalainen opettaja on varsin itsenäinen ja autonominen pedagogiikan 

asiantuntija. Myös koulua ympäröivä yhteiskunta osoittaa suomalaiselle 

opettajalle luottamustaan. Tänä päivänä on kuitenkin syytä myös pohtia, 

uhkaavatko opettajan ammatin arvostusta jatkuvasti kasvavat säästöpaineet sekä 
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taloudellisiin perusteisiin pohjautuvat koulupoliittiset päätökset ja ratkaisut. 

(Välijärvi 2006.)  

 

Syrjäläisen (2002) mukaan opettajan työnkuvan muutosta voidaan tarkastella 

monesta eri näkökulmasta. Koulutuspolitiikka korostaa kilpailukykyä ja 

tehokkuutta. Käytännössä opettajan perustyöhön sisällytetään ylimääräisiä 

tehtäviä. Tällä hetkellä myös keskustelun alla oleva vanhemmuuden häviäminen 

lisää opettajan kasvatuksellista vastuuta eli perinteisenä pidettyä opettajan roolia. 

Lisäksi koulun hektinen muutostahti vie opettajalta aikaa tehdä perustyötään. 

Opettajat valittavat etteivät heillä ole aikaa opettaa, suunnitella tai kohdata 

oppilaitaan. Tämä johtaa sekä opettajan että oppilaiden pahoinvointiin. 

(Syrjäläinen 2002, 9496.) 

 

Opettajan työ on kokonaisvaltaista. Opettajan ammatissa tarvittavia tietoja ja 

taitoja on loputtomasti, ja sen lisäksi nämä tiedot ja taidot muuttuvat jatkuvasti. 

(Krokfors 2005, 72.)  Välijärven (2006) mukaan opettajan työ on lisäksi jatkuvaa 

älyllistä, sosiaalista ja emotionaalista vuorovaikutusta oppilaiden, kollegoiden ja 

vanhempien kanssa. Yhä enemmän se on myös kanssakäymistä muun 

yhteiskunnan kanssa. (Välijärvi 2006, 21.)  

 

Tietojärjestelmien ja -välineiden kehittyminen on tuonut opettajalle valtavasti 

uusia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiselle. Tietoteknologia mahdollistaa 

niin tiedonhaun koulun ulkopuolisista tietoverkoista kuin yhteydenpidon 

esimerkiksi yhteistyökouluille ja koteihin. (Tapaninen 2006, Välijärvi 2006.) 

Näiden uusien mahdollisuuksien myötä myös opettajan työn uudistumisen 

vaatimukset ovat kasvaneet. Käytännössä opettajia kohtaan asetetut vaatimukset 

ovat kuitenkin ristiriitaisia. Toisaalta odotetaan, että uusia tietoympäristöjä 

käytetään oppimisen lähteenä, mutta toisaalta myös odotetaan opettajien 

keskittyvän hyvin perinteisten taitojen ja tietojen opettamiseen. Nämä kasvavat 

vaatimukset ja nopeat muutokset koetaan yleisesti opettajan jaksamisen uhaksi. 

Kolikon kääntöpuolena tämä kehitys voidaan nähdä myös opettajan roolin ja 

työnkuvan positiivisena uudistumisena. (Välijärvi 2006, 21.) 
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Opettajilta vaaditaan jatkuva työnkuvan muutoksen hyväksyminen, sillä hyvä 

opettaja ei ole uusia tuulia vastustava jarrumies. Hyvä opettaja kohtaa oppilaansa 

juuri sellaisina kuin he ovat. Hyvällä opettajalla on myös kykyä ja silmää nähdä 

oppilaiden oppimisvaikeudet ja henkilökohtaisen elämän surut ja murheet. Hyvän 

opettajan luokassa oppilaalla on tunne, että opettaja välittää jokaisesta oppilaasta 

yhtä paljon ja hän yrittää auttaa jokaista oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Uusikylä 2006.)  

 

Ikonen ja Virtanen (2007) muistuttavat, että vaikka hyvällä opettajalla onkin 

silmää nähdä oppilaansa oppimisvaikeudet, ei hänellä kuitenkaan aina ole riittäviä 

valmiuksia ja mahdollisuuksia auttaa oppilasta hänen tarpeidensa mukaisesti. 

Luokanopettajat kokevatkin jäävänsä yksin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

kanssa. Luokanopettajat kokevat, etteivät heidän voimavaransa sekä saatu 

koulutus riitä auttamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita riittävän tehokkaasti. 

Tähän yhtenä isona syynä opettajat pitävät resurssien puutetta. (Ikonen & 

Virtanen 2007, 2021.) Myöskään opettajankoulutus ei anna riittäviä eväitä 

erilaisten oppilaiden kohtaamiseen ja opettamiseen. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tekemän Opettajakoulutuksen selvityksen (2011) mukaan 

opettajat kohtaavat työssään uudenlaisia kasvatuksen ja opetustyön haasteita, 

jotka tulisi ottaa huomioon opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Ajankohtaisiksi painopisteiksi mainitaan muun muassa erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden opetus ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, 

oppimisympäristöjen kehittäminen, monikulttuurisuuskysymykset, kodin ja 

koulun yhteistyö sekä opettajan työn yhteiskunnallinen vastuu ja vuorovaikutus. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011.) 

 

Opettajan työnkuva on siis selvästi muuttunut viime vuosikymmenten aikana. 

Opettajan työn henkinen kuormittavuus koskettaa yhä useampaa opettajaa. 

Opetus- ja kasvatustyön lisäksi opettajan työtaakkaa kasvattaa erilaiset omaan 

työhön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät tehtävät. Myös yleinen mielenkiinto 

koulujen ja sen henkilöstön toimintaa kohtaan on kasvanut. Tulosohjaukseen 

siirtyminen on tuonut koulujen johtamiseen ja rehtorin toimintaan uusia 
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näkökulmia. Kouluihin kohdistuvat odotukset ovat samalla lisääntyneet. 

(Nieminen, 2006, 43.) 

 

2.2 Inklusiivinen koulu 

 

Viime vuosikymmenten aikana samalla, kun opettajan työnkuva on elänyt 

jatkuvassa muutoksessa, myös koulu toimintaympäristönä on muuttunut ja 

kehittynyt jatkuvasti. Viime vuosina erityisopetuksen kentällä on eniten 

puhuttanut erityisoppilaiden opetuksen järjestämisen paikka. Tulisiko 

erityisoppilaita opettaa yleisopetuksen luokissa, omissa erityisluokissa vai 

jossakin sillä välillä? Tällä hetkellä integraatiota ja inkluusiota suositaan, ja se 

onkin vuoden 2011 perusopetuslakimuutoksen myötä jäämässä vallitsevaksi 

tavaksi järjestää erityisoppilaiden opetus. (Laatikainen 2011.) 

 

Integraatio- ja inkluusio- käsitteiden käytön välillä ilmenee vielä epätarkkuutta ja 

ristiriitaisuutta. Pohjoismaissa 1990-luvulle saakka käytiin keskustelua 

integraatio-käsitteen alla, ja siitä eteenpäin alettiin puhua myös inkluusiosta. 

Edellä mainittujen käsitteiden tärkein ero on se, että integraatiossa oppilas on 

jossain vaiheessa ollut yleisopetuksen ulkopuolella, mikä jälkeen hänet on otettu 

mukaan yleisopetuksen ryhmään, mutta inkluusiossa kaikki oppilaat ovat alusta 

alkaen osa yleisopetuksen ryhmää. (Moberg ym. 2009.) 

 

Inklusiivisessa koulussa oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan, ja onkin 

erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten yleisopetus on järjestetty. 

Perusopetuslakimuutoksen taustalla on vahva ajatus inklusiivisemman koulun 

saavuttamisesta. Tällä lakimuutoksella on pyritty kehittämään yleisopetusta eli 

tavoitteena on kaikkien oppilaiden oppimisen mahdollisuuksien parantaminen ja 

osallisuuden lisääminen. (Laatikainen 2011, Naukkarinen & Ladonlahti 2001.) 

Inklusiivisen koulun yhtenä pääperiaatteena on lähikouluperiaate, jossa tuki 

pyritään tarjoamaan oppilaalle hänen lähikoulussaan ilman, että joutuisi 

vaihtamaan koulua omien erityistarpeidensa vuoksi. Lähtökohtana on siis aina 

oppilaan etu ja hänen yksilöllisten opiskeluun liittyvien tarpeiden huomiointi. 
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Jotta lähikouluperiaate sen ydinsanomaltaan toteutuisi, tulisi oppilaan 

koulunkäynnin ja oppimisen esteet huomioida koulun oppimisympäristöä 

muokatessa. (Sarlin & Koivula 2012.) 

 

Inklusiivisen koulun saavuttamisessa tärkein lähtökohta on opettajien 

sitoutuminen ja uskominen inklusiivisen koulun ideaan. Jos jo lähtökohtaisesti 

opettajat eivät ole sitoutuneita opettamaan kaikkia oppilaita tasavertaisesti, 

eivätkä ole valmiita muuttamaan omia opetuskäytänteitä, on vaikea tavoitella 

inklusiivista koulua. (Glizzard 2011, Naukkarinen & Ladonlahti 2001.) Väyrysen 

(2001) mukaan inklusiivisen koulun toteuttamisessa on aina otettava huomioon 

paikallinen kulttuuri eikä inklusiivista kasvatusta voi tarkastella erillään 

yhteiskunnallisesta muutosprosessista (Väyrynen 2001, 1819). Koulun 

kulttuurissa heijastuu aina kansallinen kulttuuri. Koulua on vaikea muuttaa 

inklusiiviseksi, ellei samansuuntaisia muutoksia tapahdu yhteiskunnassa. (Gaad 

2004, 324.) Inkluusio ei siis merkitse ainoastaan muutoksia yksittäisissä 

kouluissa, vaan se edellyttää muutoksia koko koulujärjestelmässä (Wedell 2005). 

 

 

2.3 Kolmiportainen tuki 

 

Viime vuosina Suomessa tehdyissä koulutuspoliittisissa linjauksissa on korostettu 

varhaisen puuttumisen, lähikoulun ja inklusiivisuuden periaatteita (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2012).  Vuoden 2011 alusta voimaan astuneen 

perusopetuslakimuutoksen ja opetussuunnitelman perusteiden muutosten myötä 

vanha kaksiportainen tukimalli korvattiin uudella kolmiportaisella tukimallilla 

(Opetusministeriö 2007). Jo aiemmin olemassa olleiden tukimuotojen, yleisen ja 

erityisen tuen välille kehitettiin uusi tukimuoto, tehostettu tuki. Tehostettu tuki 

painottaa ennalta ehkäiseviä tukikäytänteitä ja sen tavoitteena on ennalta ehkäistä 

ongelmien kasvamista, monimuotoistumista sekä kasautumista. (Huhtanen 2011, 

110.)  
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Kolmiportaisen tukimallin tavoitteena on riittävän varhaisessa vaiheessa tunnistaa 

ja huomioida mahdollisia oppimisen esteitä ja oppilaan tuen tarpeita (Laatikainen 

2011, Opetushallitus 2011, Sarlin & Koivula 2012). Myös annetun tuen 

suunnitelmallisuus, joustavuus ja jatkuvuus korostuvat (Opetushallitus 2011). 

Kolmiportaisen tuen yhtenä lähtökohtana on oppilaan oikeus saada riittävää ja 

oikea-aikaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tämän uuden tukimallin myötä 

on myös tarkoitus yhdenmukaistaa tukikäytäntöjä koko maassa. (Hakalehto-

Wainio 2012, 152.)  Tuen suunnitelmallisuudella viitataan osaksi uusiin 

pedagogisiin asiakirjoihin, kuten oppimissuunnitelmaan, pedagogiseen arvioon ja 

selvitykseen. Pedagogisiin asiakirjoihin tulee tarkkaan kirjata oppilaan oppimisen 

ja koulunkäynnin lähtötilanne, eteneminen sekä tukimuodot, joilla 

opetussuunnitelman tavoitteisiin pyritään. (Huhtanen 2011, Opetushallitus 2011.) 

 

Oppilaan arvioinnin ja saaman tuen tulee olla entistä perustellumpaa ja 

jatkuvampaan. Mahdollisen tuen tarpeen ilmetessä on tukea annettava riittävän 

varhain, sillä tuen antamisen oikea-aikaisuus, oikea taso ja muoto ovat 

merkittävässä roolissa oppimisen ja kehityksen kannalta. Annettava tuki tulee olla 

joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Eri 

tukimuotoja käytetään tapauskohtaisesti yhdessä ja erikseen ja tukea annetaan niin 

kauan kuin se nähdään tarpeelliseksi. (Opetushallitus 2011.)  

 

Yleinen tuki. Yleinen tuki on kolmiportaisen tuen alin askelma. Jokaisella 

oppilaalla on oikeus yleiseen tukeen ja oikeus saada tukea ja ohjausta mahdollisiin 

oppimisen haasteisiin. (Hakalehto-Wainio 2012, Opetushallitus 2011). 

Oppimisessa eteen tuleviin erilaisiin haasteisiin vastataan ensisijaisesti opetusta 

eriyttämällä, tekemällä yhteistyötä muiden opettajien kanssa sekä muokkaamalla 

joustavasti opetusryhmiä (Opetushallitus 2011). Yleinen tuki muodostuu 

pääasiassa opetuksen eriyttämisestä eli opetuksen muokkaamisesta oppilaiden 

erilaisten tarpeiden mukaiseksi. Myös tukiopetus ja samanaikaisopetus kuuluvat 

yleisen tuen piiriin. (Laatikainen 2011.)  
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Luokanopettajalla ja aineenopettajalla on päävastuu oppilaiden yleisen tuen 

antamisesta (Laatikainen 2011). Luokanopettajalla on luonnollisesti vastuu 

opetusryhmän jokaisen oppilaan erilaisten tarpeiden huomioonottamisessa 

opetuksessa. (Opetushallitus 2011). Opetuksessa tulisi huomioida oppilaiden 

erilaiset oppimistyylit, eri aistikanavien käyttö sekä monipuoliset 

työskentelytavat. Jos nämä yleisen tuen erilaiset tukimuodot eivät riitä ja tue 

oppilaan oppimista ja kehitystä riittävästi, on luokanopettajan tehtävä oppilaasta 

kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa tuodaan esiin tähänastiset 

tehdyt toimenpiteet oppimisen tukemiseksi ja syyt, miksi nämä eivät ole olleet 

riittäviä toimia. Koulun oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen tehostettuun tukeen 

siirtymisestä tai sen eväämisestä. (Laatikainen 2011, Opetushallitus 2011.) 

 

Tehostettu tuki. Perusopetuslakimuutoksessa kehitetyssä uudessa tukiportaikon 

väliaskelmassa, tehostetussa tuessa, nimensäkin mukaisesti tehostaan jo olemassa 

olevia opetuskäytänteitä  (Huhtanen 2011, 102). Tehostettua tukea annetaan sitten, 

jos yleinen tuki ei riitä (Opetushallitus 2011, 13). Tehostetussa tuessa yleisen tuen 

tukitoimia pyritään tehostamaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Tehostetun 

tuen tukimuodot ovat pääosin samoja kuin yleisen tuen piirissä, mutta tiettyjä 

tukimuotoja painotetaan ja korostetaan oppilaskohtaisesti. Tehostetun tuen 

vaiheessa usein tuen tarve on myös jatkuvampaa ja tukea annetaankin 

säännöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti. (Sarlin & Koivula 2012, 2831.)  

 

Keskeisimpiä tukimuotoja tehostetussa tuessa ovat osa-aikainen erityisopetus, 

oppilashuollon tuki sekä joustavat opetusjärjestelyt. Myös kodin ja koulun välillä 

tehtävän yhteistyön merkitys kasvaa. (Opetushallitus 2011.) Tehostettu tuki tulee 

järjestää aina oppilaan omien tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon oppilaan 

kehitystason sekä muut yksilölliset tarpeet ja tavoitteet (Huhtanen 2011, 

Laatikainen 2011, Opetushallitus 2011,  Sarlin & Koivula 2012). Vaikka oppilas 

saa tehostettua tukea, ei oppiaineita voida vielä tässä vaiheessa yksilöllistää. 

Oppilas siis opiskelee yleisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti 

yleisopetuksen ryhmässä. (Laatikainen 2011, Opetushallitus 2011.) Jos tehostettu 

tukikaan ei ole riittävää, on siirryttävä seuraavalle ja ylimmälle tukiportaalle, 
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erityiseen tukeen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä vain moniammatillisesti 

laaditun pedagogisen selvityksen perusteella. Pedagoginen selvitys sisältää 

perustelut erityisen tuen päätökselle. Pedagogisessa selvityksessä tulee ilmetä 

oppilaan oppimisen eteneminen, oppilaan vahvuusalueet sekä keskeiset 

oppimiseen ja kasvun liittyvät ongelmat. Myös annettu tehostettu tuki ja sen 

vaikuttavuus tulee ilmetä pedagogisessa selvityksessä. (Laatikainen 2011, 

Opetushallitus 2011, Sarlin & Koivula 2012.) 

 

Erityinen tuki. Kolmiportaisen tuen ylin porras ja samalla vahvin tukimuoto on 

erityinen tuki. Erityistä tukea annetaan siinä vaiheessa, jos oppilaan kasvun tai 

oppimisen tavoitteet eivät toteudu muilla tukitoimilla (Laatikainen 2011, 

Opetushallitus 2011). Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen, muttei ainoa 

toteuttamismuoto (Sarlin & Koivula 2012, 25).  Erityisessä tuessa on käytössä 

kaikki perusopetuksen tukimuodot ja oppilaalle räätälöidään hänen tarpeitaan 

parhaiten vastaavat tukitoimet. (Laatikainen 2011, Opetushallitus 2011.) Erityisen 

tuen päätöksen saanut oppilas voi opiskella erityisluokalla tai -koulussa tai 

yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaan sijoituspaikkaa suunniteltaessa tulee 

perusteluna olla aina oppilaan etu. (Laatikainen 2011, Sarlin & Koivula 2012, 

Takala 2010. ) 

 

Kaikille erityisen tuen oppilaille tulee laatia HOJKS eli henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS on pedagoginen työväline, 

johon kirjataan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin tavoitteet sekä 

suunnitelma tuen järjestämisestä. (Laatikainen 2011, Opetushallitus 2011,  Sarlin 

& Koivula 2012.) Jos oppilaan oppimääriä on yksilöllistetty, myös 

yksilöllistettyjä oppimääriä koskevat henkilökohtaiset tavoitteet, keskeiset sisällöt 

ja arvioinnin perusteet tulee kirjata HOJKSiin (Opetushallitus 2011; Sarlin & 

Koivula 2012). Aikaisemmin HOJKSista tehtiin hallintopäätös, mutta uudessa 

tukimallissa erityisen tuen päätös toteutetaan hallintopäätöksellä ja se tulee 

tarkistaa ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemälle vuosiluokalle 

siirtymistä (Hakalehto-Wainio 2012, Sarlin & Koivula 2012.) 
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Vuoden 2011 alusta voimaan astuneet opetussuunnitelman perusteiden muutokset 

koskettivat eniten luokanopettajia ja uuden kolmiportaisen tuen mallin myötä 

luokanopettajan työmäärä lisääntyi entisestään. Tämä perusopetuslain muutos 

vaatii nykyään opettajilta aiempaa tarkempaa dokumentointia oppilaasta, 

tarjotusta tuesta ja sen vaikuttavuudesta. Opettajien kirjallisen työn määrä on siis 

merkittävästi lisääntynyt lakimuutoksen myötä. Kolmiportainen tuki korostaa 

luokanopettajan merkitystä tuen ensisijaisena antajana. Tehostetussa ja erityisessä 

tuessa erityisopetuksen rooli korostuu, mutta edelleen lähtökohtaisesti oppilas 

opiskelee yleisopetuksen ryhmässä. Tämä mahdollistetaan eri tukimuotojen 

avulla, jotka tuodaan oppilaalle hänen oppimista tukemaan. (Laatikainen 2011.) 
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3 OPETTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN 

3.1 Työhyvinvointi Suomessa 

 

Työhyvinvoinnille ei ole olemassa yhtä tyhjentävää määritelmää, vaan 

työhyvinvointi on perinteisesti määritelty stressin ja uupumuksen näkökulmasta. 

Tämän näkökulman mukaan stressi- ja uupumusoireiden puuttumista onkin 

tulkittu hyvinvoinniksi. (Kinnunen & Feldt 2008, 13.) Usein suomalaisten 

työoloista ja työhyvinvoinnista kertovat tutkimustulokset ovat olleet pääosin 

negatiivisia, minkä osaksi voi selittää viime vuosina Suomeakin koetelluista 

taloudellisista vastoinkäymisistä (Hakanen 2004, Kauppinen ym. 2010). Hakanen 

(2004) haluaakin tuoda esiin väitöskirjatutkimuksessaan positiivisen 

työhyvinvoinnin ja sen edistämisen mahdollisuudet ainaisten työhyvinvointia 

uhkaavien tekijöiden listaamisen lisäksi. Tätä työuupumuksen vastakohtaa eli 

positiivista työhyvinvointia kuvataan työn imu -käsitteellä. Työuupumus ja työn 

imu ovat koetun työhyvinvoinnin ydinkäsitteitä. (Hakanen 2004.) Kerron 

alaluvussa 3.1.3. tarkemmin, miten työn imu näkyy opettajan työssä.  

 

Työ ja terveys Suomessa 2009 -katsauksen mukaan työhyvinvointi on ollut 

aiempaa enemmän esillä verrattuna kolme vuotta aikaisemmin tehtyyn 

katsaukseen. Työhyvinvointia tarkasteltaessa nousi esiin myös monia myönteisiä 

kehitysaskelia. Työpaikan terveyshaittoihin oli puututtu, työprosesseja oltiin 

parannettu, oltiin kiinnitetty enemmän huomiota työyhteisön toimivuuteen sekä 

kehitetty esimiestoimintaa yhä useammalla työpaikalla. Vaikka myönteistä 

kehitystä on tapahtunut monessa asiassa, haastaa taloudellinen taantuma edelleen 

eri alojen työntekijöitä tehostamaan toimintaansa ja säästämään kuluissa. 

(Kauppinen ym. 2010.) 

 

Työhyvinvoinnin kokeminen on hyvin yksilöllistä. Samassa työpaikassa toinen 

voi kamppailla vakavien jaksamisongelmien kanssa, kun taas toinen nauttii 

työstään täysin rinnoin ja innostuu siitä joka päivä yhä uudelleen. Syy tähän voi 

johtua yksilön taustatekijöistä, organisaation liittyvistä tekijöistä tai työntekijän 

omasta persoonallisuudesta. (Feldt, Mäkikangas & Kokko 2008, 75.) 
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3.1.1 Opettajan työn kuormittavuus 

 

Opettajan kuormittumiseen työssä vaikuttavat sekä työn kuormitustekijät että 

yksilölliset ominaisuudet. Työn kuormitustekijöitä ovat työn sisältö, työympäristö 

ja -välineet sekä työyhteisö. Opettajan yksilöllisiä ominaisuuksia taas ovat 

toimintakyky, terveys ja ammattitaito. (Perkiö-Mäkelä 2006.) Opettajan työn 

kuormitustekijöiksi lasketaan myös yhteiskunnan koululle asettamat vaatimukset, 

suuret luokkakoot, melu sekä oppilaiden levottomuus (Savolainen 2002).  

 

Opettajan työssä kuormittuminen riippuu muun muassa kuormitustekijöiden 

määrästä, laadusta ja vaikutusajasta sekä opettajan omista voimavaroista. Kun 

opettaja kokee jaksavansa työssä hyvin, hän kuormittuu silloin sopivasti ja hänen 

toimintakykynsä säilyy tai jopa paranee. Tässä tilanteessa työn kuormitustekijät ja 

opettajan ominaisuudet ovat tasapainossa keskenään. Jos taas opettaja kokee 

työssään jatkuvaa kuormittumista tai työn vaatimusten ja omien kykyjen välistä 

ristiriitaa, voi tällainen tilanne johtaa ylikuormittumiseen ja sen seurauksena 

kielteisiin tuntemuksiin, työkyvyn heikkenemiseen tai jopa sairastumiseen. 

(Perkiö-Mäkelä 2006.)  

 

3.1.2 Opettajan työn fyysiset rasitustekijät 

 

Opettajan työssä fyysisiä kuormitustekijöitä ovat liikkuva työ, yksipuolinen 

istuma- tai seisomatyö, epämukavat työasennot ja taakkojen käsittely. Koulun 

fyysisellä työympäristöllä on myös merkittävä vaikutus opettajien 

työhyvinvointiin ja työkykyyn. Kuormittumisen kannaltakaan ei ole yhdentekevää 

millaisessa työympäristössä opettaja työskentelee tai millaisia työvälineitä hän 

käyttää. Myös koulujen sisäilmaongelmat ovat yleinen ja tunnettu 

työolosuhdehaitta. (Perkiö-Mäkelä 2006, Saarela, Kähkönen, Vähämäki & Reijula 

2005.)  

 

Luokkatyöskentely. Opettajan työ on pääosin monipuolista ja vaihtelevaa. Opettaja 

pystyy melko hyvin itse vaikuttamaan käyttämiinsä työskentelytapoihin tai 

työasentoihin. Opettaja voikin tehdä työtään vuoroin istuen, seisten tai liikkuen. 



 17 

Fyysisenä rasitteena opettajat kokevat hankalat työasennot, joita käytetään 

esimerkiksi henkilökohtaisessa ohjauksessa, kun mennään oppilaan luokse ja 

kumarretaan hänen puoleensa. Opettajan työn fyysisen kuormittavuuden 

tasapainottamisessa työympäristön ergonomian parantaminen on keskiössä. 

Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota hyvään työasentoon sekä istuessa että 

seistessä. (Perkiö-Mäkelä 2006.) 

 

Fyysinen työympäristö. Suomessa on arvioitu olevan vuosittain noin 150 000 

henkilöä, jotka ovat alttiina koulurakennuksen huonosta kunnosta johtuville 

terveyshaitoille. Yksi merkittävä terveyshaitta on huono sisäilmanlaatu. 

Tavallisimpia huonoon sisäilmaan liitettyjä oireita ovat nenän, silmien, kurkun ja 

ihon ärsytysoireet ja väsyminen. Edellä mainittujen oireiden lisäksi 

sisäilmaongelmat vaikuttavat myös opettajien työviihtyvyyteen, työtehoon ja 

työyhteisön toimintaan. Opettajien lisäksi myös oppilaat reagoivat huonoon 

sisäilmaan. On näyttöä siitä, että oppilaat ovat sitä väsyneempiä ja levottomampia  

mitä huonompi sisäilmanlaatu on. (Saarela ym. 2005.) Savolainen (2002) on 

väitöskirjatutkimuksessaan selvittänyt Tampereen koulujen työoloja 

kokonaisuutena oppilaiden ja henkilöstön kannalta. Parhaiten työoloja edistäviksi 

tekijöiksi opettajat arvioivat yhteistyön ja koulun ilmapiirin ja heikoimmaksi taas 

fyysisen työympäristön. Fyysinen työympäristö pitää sisällään sisäilmaongelmat, 

tilojen ahtauden ja likaisuuden. Puolet tutkimukseen osallistuneista opettajista piti 

oman koulun sisäilmaa huonona. (Savolainen 2002.) 

 

Äänen ja kuulon rasitustekijät. Opettajat ovat ammattiäänenkäyttäjiä ja puheääni 

on opettajan työssä oleellinen työväline. Opettajat puhuvat työpäivän aikana 

paljon ja käyttävät usein voimistettua ääntä puhuessaan ryhmälle. Osan työhön 

liittyy myös laulamista, mikä asettaa omat haasteensa äänenkäytölle. Opettajilla 

on todettu olevan paljon äänihäiriöitä ja niiden määrä on nelinkertaistunut 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opettajan työn luonteesta johtuviksi 

riskitekijöiksi äänihäiriöihin voisi mainita äänenkäytön määrän tarve sekä erilaiset 

viestintätilanteet sekä viestintäympäristöt. Kouluympäristön aiheuttamia 

riskitekijöitä äänihäiriöille ovat taustamelu, puutteellinen akustiikka, suuret tilat 

sekä huono ilmanlaatu. (Perkiö-Mäkelä 2006, Sala 2006.) 
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3.1.3 Opettajan työn psyykkiset rasitustekijät 

 

Ihmiset reagoivat eri tavoin samankaltaisessa kuormittavassa tilanteessa. Työn 

kuormittavuuden kokemukseen vaikuttavat sekä työn määrä että laatu. (Nummelin 

2008.) Kuormittuneisuutta ja stressiä pidetään usein toistensa synonyymeinä, 

vaikkakin niillä on toisistaan eroava merkitys. Kuormittuneisuudessa on kyse 

tietyn työtehtävän suorituksen kuormittavuudesta. (Launis & Koli 2005.) Stressi 

taas on monimutkainen psykofyysissosiaalinen prosessi. Stressissä on kyse 

yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutusprosessista, jossa yksilö ei pysty 

selviämään ympäristön vaatimuksista ja/tai, jossa yksilö kokee hyvinvointinsa 

uhatuksi. (Marjala 2009.) Työpaikkakiusaaminen on yksi henkisen väkivallan 

muoto ja samalla psyykkinen rasitustekijä. Myös opetusalalla on 

työpaikkakiusaamista, mutta usein miten kiusaajina toimivat oppilaat kollegoiden 

sijaan. (Kauppi & Pörhölä 2009.) 

 

Työuupumus. Työuupumuksella tarkoitetaan työelämässä esiintyviä 

jaksamisongelmia (Kinnunen & Hätinen 2008). Normaali tilanteessa ihmisen 

elimistön stressitasot tasaantuvat ja voimavarat palautuvat, kun hetkellisesti 

kuormittava tilanne on ohi. Työuupumus sen sijaan on pitkäaikainen 

stressioireyhtymä, jossa voimavarat hupenevat vähitellen, sillä loputtomat 

ponnistelut eivät johda mihinkään ratkaisuun. (Nummelin 2008.) Työuupumus 

kehittyy työssä vähitellen ja sille on ominaista kokonaisvaltainen, lopulta 

uupumiseksi kehittyvä fyysinen ja henkinen väsymys, kyynistynyt 

asennoituminen työhön sekä ammatillisen itsetunnon lasku. Työuupumus nähdään 

siis kolmiulotteisena oireyhtymänä, joka on työuupumuksen määrittelyssä eniten 

käytetty. Työuupumus saa usein alkunsa, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön 

voimavarat tai yksilön odotukset ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet eivät ole 

tasapainossa keskenään. (Hakanen 2004, Kinnunen & Hätinen 2008.) 

Työuupumukseen voi harvoin nimetä yhtä ainoaa syytä. Usein työuupumus 

kehittyy hitaasti ja on seurausta siitä, että työntekijä on uhrannut työlle liikaa 

aikaa liian kauan saamatta vastineeksi tarpeeksi. (Hakanen 2004, Marjala 2009.)  

 

On myös tutkittu yksilön persoonallisuustekijöiden vaikutusta työuupumiseen. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan yksilölliset persoonallisuuserot voivat sekä 
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lieventää että pahentaa työuupumuksen oireita. Kuitenkin työoloilla on todettu 

olevan suurempi merkitys työuupumukselle kuin persoonallisuustekijöillä. 

(Schaufeli & Janczur 1994.) Burischin (2002) tutkimuksen mukaan työolot 

lisäävät erityisesti uupumusasteisen väsymyksen riskiä, kun taas yksilölliset 

persoonallisuustekijät ovat ennemmin yhteydessä työasenteisiin, kyynistymiseen  

sekä heikentyneeseen ammatilliseen itsetuntoon. Voidaan siis sanoa työn sekä 

persoonallisuustekijöiden vaikuttavat työuupumukseen jollain tasolla. (Burisch 

2002.) 

 

Työn imu. Työuupumuksen vastakohtana voidaan pitää työn imua. Työn imua 

voidaan luonnehtia pysyväksi, myönteiseksi, tunne- ja motivaatiotilaksi, jolle on 

ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuus on 

kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön sekä sinnikkyyttä ja 

ponnistelunhalua myös vastoinkäymisten kohdatessa. Omistautuminen on 

kokemuksia merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja 

haasteellisuudesta työssä. Uppoutumista luonnehtii syvä keskittyneisyyden tila, 

paneutuneisuus työhön ja näissä koettu nautinto. (Hakanen 2006.) Työn imu ei 

yksioikoisesti tarkoita sitä, että työ on pelkästään kivaa. Hakasen (2004) tutkimus 

osoittaa, että opettajilla työn imun kokemus on selvästi yleisempi kokemus 

verrattuna stressi- ja uupumusoireisiin. Tutkimus näyttää, että osa opettajista 

voikin hyvin, osalla on pitkäkestoisia jaksamisongelmia ja osa kokee olevansa 

välillä rasittunut ja välillä taas innostunut työssään. (Hakanen 2004.) Työnimu 

kuvaa parasta mahdollista työhyvinvoinnin tilaa. Työnimua kokevat opettajat 

saavat aikaan sekä ovat aloitteellisia ja uudistushakuisia työssään. He tartuttavat 

työnimua myös työtovereihin ja läheisiinsä, ovat terveempiä, kokevat työn 

rikastuttavan myös muun elämän laatua ja ovat tyytyväisempiä myös muihin 

arkielämän rooleihin. (Salovaara & Honkonen 2013.)  

 

Työpaikkakiusaaminen. Kauppi ja Pörhölä (2010) tutkivat oppilaiden opettajiin 

kohdistuvan kiusaamisen erityispiirteitä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat 

olivat kokeneet sekä suoria että epäsuoria verbaalisen ja nonverbaalisen 

kiusaamisen muotoja. Tyypillisiä suoran kiusaamisen muotoja olivat hävyttömät 

ja asiattomat kommentit, pilkkaaminen ja naureskelu, haukkuminen, nimittely ja 

loukkaava elehdintä. Epäsuoran kiusaamisen muotoihin lukeutuivat 
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kieltäytyminen yhteistyöstä opettajan kanssa ja työrauhan häirintä 

opetustilanteissa. Nämä opettajiin kohdistuvat suoran kiusaamisen eri muodot 

ovat hyvin samankaltaisia kuin oppilaiden toisiin oppilastovereihin kohdistamat 

kiusaamismuodot. Opettajiin kohdistetut epäsuoran kiusaamisen muodot taas 

muistuttavat pitkälti työpaikkakiusaamisen eri muotoja. Luokanopettajiin 

kohdistui aineen- ja erityisopettajia vähemmän oppilaiden suunnalta kiusaamista. 

Opettajien kiusaaminen näyttäisi olevan siis yleisempää ylemmillä luokilla. 

(Kauppi & Pörhölä, 2010.) 

 

3.2 Opetus- ja koulutusalan työhyvinvointi 

 

Suomessa eri oppilaitoksissa työskentelee yhteensä noin 142 000 henkilöä, joista 

opettajia on noin 86 000 (Kauppinen ym. 2013). Opettajien ammattiryhmä on yksi 

tutkituimmista yksittäisistä ammattiryhmistä työhyvinvoinnin saralla. Tehdyt 

tutkimukset ovat painottuneet pääosin opettajien erilaisiin 

työhyvinvointihäiriöihin ja –ongelmiin eli toisin sanoen työpahoinvoinnin 

tutkimiseen. Tietoa opettajien työn kuormittavuudesta ja sen syistä on runsaasti 

verrattuna tutkimuksiin, joissa tutkimuksen pääpaino olisi opettajien kokema työn 

ilo. Tästä syystä opettajien työhyvinvoinnista muodostunut kuva on melko 

kielteinen. (Hakanen 2006, 29.) 

 

Vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä haluttiin tarkastella kunta-alalla 

työskentelevien työoloja sekä työhyvinvointia. Tässä selvityksessä 

opetushenkilöstö koki ammattinsa monipuoliseksi, vaihtelevaksi sekä itsenäiseksi. 

Opettajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan sekä käyttämiinsä työmenetelmiin että 

työtehtävien sisältöön. Opettajat pitivät työtään myös hyödyllisenä ja 

tuloksellisena. Työilmapiiri koettiin kannustavaksi ja syntyvistä ongelmista 

pystyttiin keskustelemaan. Työssä viihtyvyyden kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi 

nousi työn mielenkiintoisuus, itsenäisyys, vaihtelevuus sekä suhteet työtovereihin 

ja asiakkaisiin eli oppilaisiin. (Forma, Saari, Tuomi & Väänänen 2008.) Myös 

Työ ja terveys Suomessa 2009 –katsauksen mukaan opetusalalla työskentelevät 

ovat innostuneita työstään ja työpaikan ilmapiiri koetaan keskimääräistä 

useammin kannustavaksi ja uusia ideoita tukevaksi (Kauppinen ym. 2010). 
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Opetusalan työhyvinvointiin tulisi erityisesti panostaa. Opettajat joutuvat 

kohtaamaan työssään säästämispaineita, rakennemuutoksia ja tehostamistoimia. 

Näin ollen paineet työssä selviytymisestä voivat kasvaa, mikä osaltaan voi uhata 

myös opettajien työssä jaksamista. Opettajien hyvinvointi vaikuttaa myös laajasti 

muun yhteiskunnan hyvinvointiin, joten tämänkään takia opetusalan 

työhyvinvointia ei tulisi unohtaa. (Kauppinen ym. 2010.) Raskun ja Kinnusen 

(2003) mukaan myös opettajan työn vaativuus alentaa työhyvinvointia, joten he 

ehdottavatkin yhdeksi opettajan työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi 

aikapaineiden poistamisen (Rasku & Kinnunen 2003).  

 

Kunta-alan työhyvinvointiselvityksessä opettajan työn haasteiksi koettiin työn 

henkinen raskaus sekä työympäristön meluisuus ja rauhattomuus. Myös kiirettä ja 

työmäärän lisääntymistä pidettiin hyvinvointia uhkaavina tekijöinä. Työasiat 

siirtyvät helposti vapaa-ajalle ja ylitöitä tehdään enemmän kuin haluttaisiin. 

Työssä viihtyvyyttä heikentäviksi tekijöiksi opettajat kokivat hankalat oppilaat, 

kiireen sekä riittämättömän palkkauksen. (Forma ym. 2008.) 

 

 

3.3 Opettajien työuupumus 

 

Opettajien työuupumus on valitettavan yleistä nykypäivänä. Opettajan työ on 

vastuullista ja raskasta. Opettajan työ on myös henkisesti kuormittavaa 

ihmissuhdetyötä, johon kohdistuu erilaisia vaatimuksia usealta eri suunnalta, 

kuten vanhemmilta, kunnalta ja valtiolta. (Kauppinen ym. 2010.) Työelämän 

lisääntyneet henkiset vaatimukset haastavat erityisesti tunnollisen ja 

velvollisuudentuntoisen työntekijän voimavarat (Hakanen 2004, 159). Opettajien 

työuupumuksesta ja burnoutista kertovat yleistyneet ennenaikaiset eläkkeelle sekä 

muihin työtehtäviin siirtymiset. (Nevalainen & Nieminen 2007; Syrjäläinen 2002, 

67.)  

 

Syrjäläinen (2002) pitää opettajan työnkuvan muutosta ja laajenemista yhtenä 

syynä opettajien työssä jaksamattomuuteen. Koulu-uudistusten myötä opettajien 
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konkreettinen työmäärä lisääntyy ja uusia työtehtäviä kasaantuu entisten päälle. 

Samaan aikaan yhteiskunnassamme on tapahtunut selkeitä muutoksia, jotka ovat 

johtaneet siihen, että oppilaat tarvitsevat yhä yksilöllisempää opetusta ja 

huolenpitoa. (Syrjäläinen 2002, 9192.) Nämä koulu-uudistukset saattavat lisätä 

myös opettajien tyytymättömyyttä työhönsä. Samalla myös työn intensiivisyys 

kasvaa, ja opettajien odotetaan tekevän yhä enemmän yhä pienemmällä tuella. 

Tämä lisää entisestään opettajien kokemaa stressin määrää. (Syrjälä, Estola & 

Uitto 2006, 32.) Ympäristön ja olosuhteiden muutokset opettajat kokevat 

enemmänkin jaksamista ja hyvinvointia uhkaavaksi tekijäksi kuin uusia 

mahdollisuuksia sisältäväksi tekijäksi (Välijärvi 2006, 106). 

 

Skaalvik ja Skaalvik (2007) ovat tutkineet opettajien työuupumusta. Heidän 

tutkimuksensa mukaan opettajien yleisimmät syyt työssä uupumiseen ovat 

lisääntynyt työmäärä, oppilaiden käytösongelmat, ongelmat yhteistyössä 

oppilaiden vanhempien kanssa, konfliktit kollegoiden kanssa tehtävässä 

yhteistyössä sekä esimiehen tuen puute. (Skaalvik & Skaalvik 2007.) Syrjäläisen 

(2002) tutkimuksen mukaan opettajat kokevat jaksavansa paremmin työssään, kun 

koulussa tehdään tiimityötä ja työilmapiiri ja ihmissuhteet ovat kunnossa. Myös 

riittävä tukihenkilöiden määrä sekä lisäresursointi auttavat opettajia jaksamaan 

työssään. (Syrjäläinen 2002.)  

 

Opettajien välisellä yhteistyöllä on vaikutusta opettajien työssä jaksamiseen. 

Myös sekä Syrjäläisen (2002) että Skaalvikin ja Skaalvikin (2007) tutkimukset 

osoittavat, että kollegoiden välisellä hyvällä yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä 

työuupumusta. Kykyrin (2007) mukaan yksilökeskeisesti työtään tekevä opettaja 

saattaa välttyä muiden opettajien kritiikiltä, mutta vastaavasti hän myös jää tuen ja 

avun saannin ulkopuolelle. Näin opetustyöstä tulee riskialtista sekä opetuksen 

laadun sekä opettajan työssä jaksamisen näkökulmasta. (Kykyri 2007, 108.) 

 

Nevalainen ja Nieminen (2010) tuovat kirjassaan esiin opettajan jaksamista 

vaarantavia tekijöitä. Skaalvikin ja Skaalvikin (2007) tutkimuksessa nousseiden 

syiden lisäksi Nevalainen ja Nieminen nostavat kirjassaan esiin opettajan 
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jaksamista vaarantaviksi tekijöiksi yksintyöskentelyn, kollegiaalisen tuen 

puutteen, henkilökohtaisen elämän ongelmat, yksittäisen traumaattisen tilanteen, 

ongelmien etsimisen väärästä paikasta sekä puutteelliset keinot käsitellä stressiä. 

Ratkaisuksi eli jaksamisen edistämiseksi kirjassa esitettiin neljä ratkaisua: 1) 

vertaistuki, 2) samanaikaisopetus, 3) opettajankokoukset sekä 4) työnohjaus. 

(Nevalainen & Nieminen 2010.) 

 

Työnohjausta voidaankin pitää yhtenä hyvänä ratkaisuna opettajan työssä 

jaksamiseen. Työnohjaus on prosessi, joka mahdollistaa oman työn ja työssä 

jaksamisen tarkastelun melko pitkällä aikavälillä. Työnohjauksessa ei ole 

tarkoitus korjata työntekijää, vaan luoda edellytykset sille, ettei työntekijän 

jaksaminen ylitä kriittistä rajaa. Työnohjaus on ongelmia ehkäisevää toimintaa. 

(Nevalainen & Nieminen 2010, 192204.) Työnohjauksen tavoitteena on 

kasvattaa työn hallinnan tunnetta ja tarkastella vuorovaikutussuhteita työntekijän 

omassa työorganisaatiossaan, kuten koulussa. Työnohjauksen tarkoituksena on 

myös lisätä tietoisuutta työhön liittyvistä eri tekijöistä sekä tukea työntekijän 

ammatillista kasvua ja kehittymistä. Työssä jaksaminen on koko työyhteisön asia, 

ei vain yksilön henkilökohtainen ongelma. (Nieminen 2006, 4445.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten luokanopettajat kokevat roolinsa 

kolmiportaisessa tuessa, miten he ovat omaksuneet kolmiportaisen tukimallin 

käytännössä sekä millaisia käsityksiä luokanopettajilla on omasta työssä 

jaksamisesta, kun luokassa on tukea tarvitsevia oppilaita.  

 

Alla olevilla tutkimuskysymyksillä tulen selvittämään vastauksen tutkimuksen 

tavoitteeseen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on omasta roolistaan kolmiportaisessa 

tuessa?  

 

2. Millaisia muutoksia kolmiportaisen tukimallin myötä on tullut luokanopettajan 

työhön? 

 

3. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on opettajien työssä jaksamisesta? 
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4.2 Fenomenografia laadullisena tutkimusmenetelmänä 

 

Kiinnostukseni saada luokanopettajien omat kokemukset esiin kolmiportaisesta 

tuesta ja työssä jaksamisesta, kannusti minua valitsemaan tutkimukseen 

laadullisen tutkimusotteen. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2013, 161.) Olin kiinnostunut luokanopettajien erilaisista tavoista ymmärtää 

roolinsa kolmiportaisessa tuessa sekä erilaisista tavoista ymmärtää omaa työssä 

jaksamistaan, joten fenomenografia valikoitui näillä perusteilla 

tutkimusmenetelmäksi.  

 

Fenomenografia on laadullisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa varsin 

yleisesti käytetty tutkimusmenetelmä. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita 

erilaisista arkipäivän ilmiöitä koskevista käsityksistä ja niiden erilaisista 

ymmärtämisen tavoista. (Huusko & Paloniemi 2006, 162.) Tarkasteltavana olevan 

ilmiön merkityssisältöä pyritään kuvaamaan toisen asteen näkökulmassa eli 

ihmisten erilaisten kokemusten ja käsitysten kautta. Toisen asteen näkökulma 

tutkimuskohteena muodostuu ihmisten erilaisista tavoista kokea, käsittää ja 

käsitteellistää eri ilmiöitä. Toisen asteen näkökulma korostaa todellisuuden 

rakentumista sosiaalisesti ja konstruktivistisesti. (Huusko & Paloniemi 2006, 165, 

Niikko 2003, 2425.) Toisen asteen näkökulman tärkeyttä perustellaan 

fenomenografiassa sillä että, todellisuuden merkitys ilmenee tutkituille heidän 

omien kokemusten ja käsitysten kautta. Todellisuus ja ilmiöt eivät ole olemassa 

jossakin tutkittavien ulkopuolella sellaisenaan, vaan ne rakentuvat tutkittavien 

omien kokemusten ja käsitysten avulla. (Niikko 2003, 2425.) Fenomenografiassa 

hyväksytään se, että on olemassa yhteinen todellisuus, jonka kokeminen ja 

käsittäminen on yksilöllistä (Huusko & Paloniemi 2006, 165). Todellisuudesta 

voidaan tietää enemmän tai vähemmän ja ihmisten erilaiset tavat havaita, 

ymmärtää ja käsitteellistää todellisuutta ovat jo itsessään arvokkaita 

tutkimuskohteita (Niikko 2003, 2425). 
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Fenomenografia tutkimusmenetelmänä on vielä melko nuori, sillä 

fenomenografia-termi on otettu käyttöön vasta 1980-luvun alkupuolella. Tämän 

suuntauksen isänä pidetään Göteborgin yliopiston professori Ference Martonia. 

Syy fenomenografian syntyyn löytyy käytännön tarpeista ratkaista tiettyjä 

oppimisen ja koulutuksen ongelmia. Fenomenografian syntyyn ei siis vaikuttanut 

mikään tietty teoreettinen visio, vaan tutkimuksen juuret olivat koulutuksellisessa, 

kasvatuksellisessa sekä opetuksellisessa tiedonintressissä. (Niikko 2003.) Alun 

perin Marton kollegoineen tutki fenomenografian avulla erilaisia käsityksiä 

oppimisesta, mutta myöhemmin tutkimuksen kohteena ovat olleet myös 

kasvatuksen ja koulutuksen erilaiset ilmiöt (Huusko & Paloniemi 2006, 163). 

Vasta 1990-luvulla alettiin puhua fenomenografian teoreettisista perusteista. Nyt 

viime aikoina tutkimussuuntaus on kehittynyt teoreettisempaan suuntaan. Niin 

sanottu variaatioteoria pitää sisällään oppimisen ja tietoisuuden perusteiden 

ymmärtämisen. Tämä teoria ei ole vain käsitysten kuvaamista, vaan sen 

kuvaamista, miten ilmiön ymmärtäminen vaihtelee tietoisuudessa. (Huusko & 

Paloniemi 2006, Niikko 2003.) 
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4.3 Tutkimuskohde ja aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen kohteena olivat eteläsuomalaisen kunnan alakoulun luokanopettajat. 

Olin sähköpostitse yhteydessä kunnan kahden alakoulun rehtoreihin ja pyysin 

heitä välittämään tutkimukseen osallistumispyynnön eteenpäin luokanopettajille. 

Pyysin viestissäni halukkaita tutkimukseen osallistuvia opettajia olemaan minuun 

yhteydessä sähköpostitse. En ennalta rajannut tutkimukseen mukaan pyydettäviä 

opettajia, vaan kaikkia koulun luokanopettajia pyydettiin mukaan tutkimukseen. 

Lopulliset tutkimuksen informantit valikoituivat vapaaehtoisuuden perusteella.  

 

Tutkimuspyyntööni vastasi seitsemän luokanopettajaa, joista kuusi valikoitui 

mukaan tutkimukseen. Yhden opettajan kanssa aikataulut eivät sopineetkaan 

yhteen, joten hän rajautui pois tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui kolme nais- 

ja miesopettajaa. Kahdella opettajista oli vasta muutaman vuoden työkokemus 

luokanopettajana ja muut neljä opettajaa olivat työskennelleet vähintään 

kymmenen vuotta luokanopettajan työssä. Kaikki tutkimuksen informantit olivat 

koulutukseltaan kasvatustieteiden maistereita.  

 

Halusin saada tutkittavien oman äänen kuuluviin, joten valitsin haastattelun 

aineistonkeruumenetelmäksi. Haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä 

ja sen vahvuutena pidetään joustavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34). 

Haastattelun joustavuutta kuvaa mahdollisuus esittää haastattelukysymykset siinä 

järjestyksessä kuin tutkija katsoo ne aiheelliseksi. Laadullisen tutkimuksen 

haastattelu ei ole tietokilpailu, vaan haastattelussa tärkeintä on saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 73.) 

Haastattelun hyvänä puolena pidetään myös sitä, että vastaajiksi suunnitellut 

ihmiset saadaan yleensä mukaan tutkimukseen. Toisaalta haastattelua pidetään 

työläänä aineistonkeruumenetelmänä, koska se vie paljon aikaa. Haastatteluun 

katsotaan sisältyvän myös monia virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin 

haastattelijasta kuin haastateltavasta kuin itse tilanteesta kokonaisuutena. 

(Hirsjärvi ym. 2013, 206.) Fenomenografisessa tutkimuksessa aineisto kerätään 

useimmiten haastatteluilla. Aineisto kerätään tietyn ryhmän ihmisiltä, joiden 

käsityksiä ilmiöstä tarkastellaan tietyssä kontekstissa. (Niikko 2003.) Tässä 



 28 

tutkimuksessa tämän tietyn ryhmän muodostavat luokanopettajat, joiden 

erilaisista käsityksistä ja ajattelutavoista olin kiinnostunut. Fenomenografian 

avulla halutaankin löytää ja kuvata ajattelutapojen eli käsitysten erilaisuutta 

(Huusko & Paloniemi 2006, 163).   

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla, mutta osaksi 

valmiiksi laadittujen kysymysten vuoksi voidaan haastattelumenetelmässä nähdä 

myös puolistrukturoidun haastattelun piirteitä. Teemahaastattelussa haastattelun 

aihepiirit eli teemat on etukäteen määritelty ja ne ovat kaikille haastateltaville 

samat. Etukäteen päätetyt teemat käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi, 

mutta niiden järjestys ja laajuus saattavat vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola 

& Vastamäki 2001 2627.) Teemahaastattelussa ihmisten asioille antamat 

merkitykset ovat keskeisiä, samoin kun se, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2011). Tämän tutkimuksen 

haastatteluissa oli kaksi pääteemaa (ks. Liite 1): 1) kolmiportaisen tuen myötä 

tulleet muutokset kouluarkeen ja 2) työssä jaksaminen tukea tarvitsevien 

oppilaiden kanssa, jotka muodostettiin tutkimuksen viitekehyksen pohjalta.  

 

Kaikki tutkimuksen haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina luokanopettajien 

omilla kouluillaan heidän rauhalliseksi katsomassaan tilassa.  Haastatteluista kaksi 

toteutettiin touko-kesäkuussa 2013 ja loput neljä elo-syyskuussa 2013.  

Haastattelut tallennettiin puhelimen sanelinohjelman avulla ja siirrettiin 

jatkokäsittelyä varten tietokoneelle talteen mp3-muotoon. Haastattelut kestivät 20 

minuutista 40 minuuttiin. Kaikki haastattelut litteroitiin ja litteroitua aineistoa 

kertyi yhteensä 63 sivua (fontti 12 ja riviväli 1,5). Käytän haastateltavista 

raportoinnissa nimityksiä L1, L2, L3, L4, L5 ja L6. 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa lähestymistapa on aineistolähtöinen, joten 

aineiston tulkinta tapahtuu vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. 

Fenomenografisen tutkimuksen aineiston analyysi etenee vaiheittain. Jokaisella 

analyysin vaiheella on oma merkityksensä ja vaikutuksensa niitä seuraaviin 

valintoihin. (Huusko & Paloniemi 2006, 166). Aineiston analyysivaiheessa 

vastauksiin ei keskitytä yksittäisinä tapauksina, vaan niistä muodostetaan 

analyysin aikana kokonaisuus (Häkkinen 1996).  

 

Aineiston analyysissä on aineistosta tarkoitus löytää sellaisia rakenteellisia eroja, 

jotka selventävät käsitysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön. Näiden erojen 

perusteella muodostetaan kuvauskategorioita, jotka kuvaavat erilaisia tapoja 

ymmärtää ja käsittää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. (Huusko & Paloniemi 

2006,166.) Aineiston ensimmäisessä analyysivaiheessa aineistoa luetaan 

huolellisesti läpi useita kertoja ja aineistosta etsitään tutkimuskysymysten 

mukaisia merkityksellisiä ilmauksia.  Analyysissä keskitytään ilmauksiin eikä 

niitä tuottaneisiin tutkittaviin. (Niikko 2003.) Aloitin analyysin lukemalla 

aineistoa läpi useita kertoja samalla yliviivaten tutkimuskysymysten mukaisia 

merkityksellisiä ilmauksia. Kävin aineistoa läpi tutkimuskysymys kerrallaan ja 

valitsin koodivärin jokaiselle eri teemalle. Lopuksi kokosin merkitykselliset 

ilmaukset värikoodeja apuna käyttäen erillisille tiedostoille. Näin sain teemoittain 

järjesteltyä merkitykselliset ilmaukset yhteen tiedostoon.  

 

Toisessa analyysivaiheessa löytyneitä merkityksellisiä ilmauksia aletaan 

ryhmitellä ja lajitella ryhmiksi ja kategorioiksi. Kategorioiden laadullisten erojen 

tulee olla niin selkeät, etteivät ne mene toistensa kanssa päällekkäin. Analyysin 

tarkoituksena on löytää merkityksellisten ilmausten joukosta samanlaisuuksia ja 

erilaisuuksia. Fenomenografisessa analyysissä merkityksellisten ilmaisujen 

laadullisten erilaisuuksien etsiminen on kiinnostavampaa kuin niiden 

edustavuuden etsiminen aineistosta. (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003.) 

Tässä tutkimuksessa ryhmittelin merkitykselliset ilmaukset teemoittain omiin 

tiedostoihin tutkimuskysymysten mukaan ja toisessa analyysivaiheessa aloin 
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lukea ja käydä läpi näitä merkityksellisiä ilmauksia teema kerrallaan. Esimerkkinä 

voin mainita, että ensimmäisen teeman kohdalla löysin 25 erilaista 

merkityksellistä ilmausta, jotka käsittelivät tätä teemaa jollain tavalla. Näitä 

merkityksellisiä ilmauksia yhdistelemällä ja analysoimalla muodostin lopulta 11 

laadullisesti erilaista alakategoriaa.  

 

Varsinaisesti vasta analyysin kolmannessa vaiheessa keskitytään kategoriarajojen 

määrittelyyn ja tuotetut merkityksellisten ilmausten ryhmät käännetään 

kategorioiksi (Niikko 2003, 36). Laadulliselle tutkimukselle onkin tyypillistä, että 

eri tutkimus- ja analyysivaiheet lomittuvat toisiinsa eikä niitä ole helppo eritellä 

toisistaan (Eskola & Suoranta 2008, 16). Fenomenografisessa tutkimuksessa 

kategorioiden tulee olla selkeässä suhteessa toisiinsa ja tutkittavana olevaan 

ilmiöön ja niiden tulee kertoa jotakin erilaista tavasta kokea tätä ilmiötä. (Niikko 

2003.) Jo muodostettuja kategorioita voi joutua korjaamaan ja muokkaamaan 

useampaan kertaan ja näin myös tässä tutkimuksessa kävi. Huomasin joidenkin 

alakategorioiden käsittelevän analyysin jälkeen vielä samaa asiaa, joten 

muutamaan otteeseen yhdistin jo saatuja alakategorioita lopullisten 

tutkimustulosten saamiseksi.  

 

Neljännessä ja viimeisessä analyysivaiheessa muodostetut alakategoriat 

yhdistetään teoreettisista lähtökohdista käsin laaja-alaisemmiksi ylätason 

kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. Kuvauskategoriat ovat tutkijan tulkintoja 

tutkittavilta kerätystä aineistosta ja tutkittavien todellisuutta koskevista 

käsityksistä. Nämä kuvauskategoriat muodostavat tutkimuksen päätuloksen. 

(Niikko 2003, 37.) Kuvauskategorioista voidaan muodostaa joko 1) 

horisontaalinen, 2) vertikaalinen tai 3) hierarkkinen kuvauskategoriajärjestelmä. 

Horisontaalisessa järjestelmässä kuvauskategoriat ovat keskenään samanarvoisia 

ja erot kategorioiden välillä ovat sisällöllisiä. Vertikaalisessa järjestelmässä 

kuvauskategoriat voidaan järjestään jonkin tietyn kriteerin perusteella 

keskinäiseen järjestykseen. Hierarkkisessa järjestelmässä kuvauskategoriat ovat 

toisiinsa nähden eriarvoisia eli jotkin käsitykset ovat rakenteeltaan ja sisällöltään 

selvästi muita kehittyneempiä. (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003.) Tässä 

tutkimuksessa kuvauskategoriat ovat horisontaalisessa suhteessa toisiinsa. 

Muodostetuista kuvauskategorioista tehtiin tulosavaruus, josta käy ilmi 
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tutkimuksen päätulokset (ks. Kuvio 1). Tämän lisäksi jokaisesta 

tutkimuskysymyksestä on muodostettu omat kuvauskategoriasysteemit (ks. 

Taulukko 1, 2 ja 3), joissa esitellään tarkemmin tutkimuskysymyksittäin 

muodostetut pää- sekä alakategoriat.  
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5 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset tulosavaruuksien pohjalta sekä vastaan 

tutkimuskysymyksiini. Tulosavaruudet on muodostettu luokanopettajilta kerätyn 

aineiston pohjalta. Tutkimukseni tulosavaruudet eli kuvauskategoriasysteemit 

ovat horisontaalisia eli muodostetut luokat ovat keskenään samanarvoisia sekä 

tasavertaisia. Luokkien väliset erot ovat vain sisällöllisiä eli laadullisia. 

Alakategoriat ovat aineistoanalyysin tulosta ja niistä on muodostettu laajempi 

viitekehys eli pääkategoria. 

 

Seuraavalla sivulla esittelen tutkimuksen päätulokset, jotka olen koonnut yhdeksi 

tulosavaruudeksi. Jokaisesta kolmesta tutkimuskysymyksestä on oma alalukunsa, 

joissa esittelen tulosavaruuden ja avaan tarkemmin aineistosta muodostettuja 

pääkategorioita sekä alakategorioita. Kategorioiden lisäksi tuon tekstissä esiin 

merkityksellisiä ilmauksia, jotka ovat suoria aineistolainauksia. Näiden 

aineistolainausten perusteella myös lukija pystyy paremmin hahmottamaan, miten 

eri kuvauskategoriat ovat muodostettu. Tekstissä viittaan muodostamiini 

alakategorioihin pääluvun numerolla ja alakategorian kirjaimella (esim. 1.a = tuen 

antajan rooli itsestään selvä). Luettavuutta helpottaakseni olen lisännyt jokaiseen 

alalukuun aineistoanalyysin lopputuloksen eli kuvauskategoriasysteemin (ks. 

taulukko 1, 2 ja 3). Lisäksi olen kerännyt tutkimuksen päätulokset yhteen kuvioon 

(ks. kuvio 1).  
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KUVIO 1. Tulosavaruus tutkimuksen päätuloksista

Luokanopettajan 
rooli 

kolmiportaisessa 
tuessa
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tuen käytänteet 

osa luokan-
opettajan 

perustehtävää

Omaa roolia ei 
vielä sisäistetty

Koetut haasteet 
kolmi-

portaisessa 
tuessa

Kolmiportaisen 
tuen myötä 

tulleet 
muutokset 

luokanopettajan 
työhön

Luokan-
opettajan 

työhön 
positiivisesti 
vaikuttaneet 
muutokset

Lisää työtä 
tuoneet, mutta 

oppilaan 
oikeuksia 

parantaneet 
muutokset

Luokan-
opettajan työhön 

negatiivisesti 
vaikuttaneet 
muutokset

Luokanopettajan 
työssä 

jaksaminen

Luokan-
opettajan 

työssä 
jaksamista 
edistävät 

tekijät

Luokan-
opettajan 

työssä 
jaksamista 

kuormittavat 
tekijät
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5.1 Luokanopettajan rooli kolmiportaisessa tuessa 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on 

roolistaan kolmiportaisessa tuessa? vastasi kolme muodostamaani 

kuvauskategoriaa: 1) kolmiportaisen tuen käytänteet osa luokanopettajan 

perustehtävään, 2) omaa roolia ei olla vielä sisäistetty, 3) koetut haasteet 

kolmiportaisessa tuessa. Alakategoriat kuvaavat luokanopettajien käsityksiä 

kolmiportaisesta tuesta ja sen näkymisestä omassa jokapäiväisessä työskentelyssä.  

 

 

TAULUKKO 1. Kuvauskategoriat luokanopettajien käsityksistä roolistaan kolmiportaisessa tuessa 

Pääkategoriat Alakategoriat 

 

1. KOLMIPORTAISEN 

TUEN KÄYTÄNTEET 

OSA 

LUOKANOPETTAJAN 

PERUSTEHTÄVÄÄ 

 

 

a) tuen antajan rooli itsestään selvä 

b) heterogeeninen oppilasaines 

c) yksilöllistä oppimista tukevat työskentelytavat 

d) asiakirjojen laatiminen 

e) laki velvoittaa noudattamaan ohjeita 

 

2. OMAA ROOLIA EI 

OLLA VIELÄ 

SISÄISTETTY 

 

a) teoria tiedossa, mutta käytännön kokemukset 

puuttuvat 

b) käytännöt epäselviä 

 

 

3. KOETUT HAASTEET 

KOLMIPORTAISESSA 

TUESSA 

 

a) luokanopettajakoulutus ei anna riittäviä 

valmiuksia 

b) oman osaamisen epäileminen 

c) omat resurssit rajalliset 
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Kolmiportaisen tuen käytänteet osa luokanopettajan perustehtävää. 

Luokanopettajat kokevat kolmiportaisen tuen käytänteet ja oman roolin tuen 

ensisijaisena antajana itsestään selväksi ja osaksi luokanopettajan perustehtävää 

kuuluvaksi (1.a) ilman sen erillistä korostamista. Osalle opettajista tämä on niin 

itsestään selvää, etteivät he osaa edes määritellä, mikä työstä on kolmiportaisen 

tuen mukana tuomaa käytäntöä, ja mikä taas luokanopettajan perustyöhön  

kuuluvaa. L1: ”-- ennen ku mä olin ees tavallaan ymmärtäny käytännön työssä, 

mitä tää kolmiportainen tuki on, niin mä tein jo niitä asioita jo et sikäli niinku 

niin, että tästä syystä mä en ehkä ihan käsitä sitä kolmiportaisen tuen ajatusta, ku 

mä itsestään selvästi työskentelen sillä tavalla, että tiettyjen oppilaiden kanssa 

pitää miettiä yksilöllisemmin niitä juttuja”  

 

”No yleinen tukihan on suoraan vaan sitä mun työtä - -” L2 

 

Luokanopettajat pitävät tuen antajan roolia itsestään selvänä, samoin kun 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista. H: No millasena sä sit koet 

tän sun roolin kuitenkin tuen ensisijaisena antajana…? L5: ”Se on luonnollista, 

totta kai itsestään selvää, luonnollista, sen takia mä oon täällä et pyrin ottamaan 

huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset oppimistyylit ja ominaisuudet ja sitte 

tukemaan heitä siinä sillä tavoin mikä heille sopii parhaiten”.  

 

Luokan oppilasaines on tänä päivänä melko heterogeenistä (1.b) inklusiivisen 

koulun kannattamisen takia, mutta sekin kuuluu osaksi luokanopettajan 

perustehtävää ja luokanopettajat ovatkin valmiita opettamaan kaikkia luokkaan 

kuuluvia oppilaita. L1: ”- - musta se on ihan päivän selvää, että opettaja opettaa 

kaikkia lapsia, jotka siinä luokassa on”. Heterogeeninen oppilasaines vaatii 

yksilöllistä oppimista tukevia työskentelytapoja (1.c), jotta jokainen oppilas saisi 

työskennellä omalla tasollaan ja omaa tahtiaan. Kaikki haastateltavat mainitsivat 

tukevansa yksilöllistä oppimista eriyttämällä opetusta sekä antamalla 

tukiopetusta joko ennakoivasti tai kertaavasti. Tämän lisäksi mainittiin erilaisia 

”yleisiä tukitoimenpiteitä”, kuten esimerkiksi istumatyyny, läksyvihko ja 

istumapaikka.  
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Luokanopettajan yksi rooli kolmiportaisessa tuessa on erilaisten pedagogisten 

asiakirjojen laatiminen (1.d) yhdessä erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden 

kanssa. Myös perusopetuslaki velvoittaa (1.e) noudattamaan kolmiportaisen tuen 

käytänteitä, koska jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea mahdollisiin 

koulunkäynnissä eteen tuleviin haasteisiin. L1: ”- - se niinku näkyy työssä, koska 

sen pitää näkyä elikkä me ollaan velvotettuja tekemään asioita sillä tavalla - -”. 

 

Omaa roolia ei vielä sisäistetty. Pääosin luokanopettajat ovat mieltäneet 

kolmiportaisen tuen käytänteet luokanopettajan perustyöhön kuuluviksi, mutta 

edelleen kolme vuotta perusopetuslakimuutoksen jälkeen osa luokanopettajista 

kokee käytänteet epäselviksi (2.b). L1: ”-- et kyl mä sen broseduurin suurin 

piirtein tiedän, mutta emmä niinku sillee ihan täysin vieläkään oo selvillä siitä”. 

Kolmiportaisen tuen teoria ja asiakirjojen laadinta sinällään siis tunnetaan, mutta 

käytännön kokemuksia ei kaikilla vielä kuitenkaan ole sen käytännön 

toteutuksesta (2.a). L5: ”- - mut sit ku ei oo tehostetun tuen päätöksiä, mä en 

oikeen tarkalleen ottaen tiiä et miten laaditaan pedagoginen arvio tai kyl mä sen 

teoriassa tiiän, miten se menee, mutta ei oo vielä kokemusta siltä suunnalta.” 

 

Koetut haasteet kolmiportaisessa tuessa. Haastateltavistani kokeneimmat 

luokanopettajat epäilivät eniten omaa omaamistaan (3.b) kolmiportaisen tuen 

antajana. Koska luokan oppilasaine on aikaisempaan verrattuna 

heterogeenisempää, myös luokanopettajat kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta, 

jotta pystyvät opettamaan kaikkia oppilaita heidän tarpeidensa mukaisesti. L6: ”- 

- kyllähän sitä monta kertaa tulee ajatelleeksi, että ei varmaan olis huono juttu, 

jos olis vaikka erityisopettajan koulutus, koska sit kuitenkin ne lapset et ku täällä 

on niin monenlaista ongelmaa et aika laaja se kirjo kuitenkin on, josta pitäis sit 

jotakin tietää .” Tämän lisäksi pedagogisiin asiakirjoihin kirjatuissa tavoitteissa 

pysyminen nähtiin haasteelliseksi samoin, kun epäiltiin oman opetuksen 

tavoitteiden mukaisuutta. L3: ”- - pystyks mä aina kaikkien niinku näitten hopsien 

mukaan toimimaan.” 

 

Myös omat resurssit koetaan rajallisiksi (3.c) täysipainoisen tuen antamiselle 

jokaiselle tukea tarvitsevalle oppilaalle. L4: ”-- tarve erityiseen tukeen on 

huomattavasti paljo enempi mitä ite pystyy et kylhän sitä sit tuskailee sen suhteen, 
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että mis ihmeessä ne resurssit tarpeisiin nähden on”. Omien resurssien rajallisuus 

tulee esille erityisesti isojen luokkien opettajilta. L6: ”- - mut et kyllä se 26 

oppilaan luokassa ni kyllä se aika sitä peruskauraa on, et ihan hirveesti siinä ei 

kyl repee ylimääräseen.”  

 

Kaksi haastateltavistani opettajista oli vastavalmistuneita luokanopettajia eli ns. 

noviisiopettajia, jotka työskentelivät ensimmäisiä vuosiaan luokanopettajan 

työssä. Vaikka perusopetuslakimuutoksen myötä muuttunut tukijärjestelmä onkin 

varsin iso muutos Suomen peruskoulujärjestelmässä ja koskee etenkin 

luokanopettajan työnkuvan jonkin asteista muutosta, ei 

luokanopettajakoulutuksessa ole sivuttu tätä aihetta lainkaan (3.a). L1: ”-- meijän 

koulutuksessa tästä ei oo ollu yhtää mitään koko kolmiportaisesta tuesta”. 

Koulutuksessa ei ole esitelty kolmiportaista tukimallia ollenkaan, vaan se on 

ensimmäisen kerran tullut vastaan työelämään siirryttäessä. L1: ”Mä oon kuullu 

koko kolmiportaisen tuen mallista ekan kerran, ku mä oon tullu tänne töihin--”.  
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5.2 Kolmiportaisen tuen myötä tulleet muutokset luokanopettajan 

työhön 

 

Toiseen tutkimuskysymykseeni Millaisia muutoksia kolmiportaisen tukimallin 

myötä on tullut luokanopettajan työhön? vastasi kolme muodostamaani 

kuvauskategoriaa: 1) luokanopettajan työhön positiivisesti vaikuttaneet 

muutokset, 2) lisää työtä tuoneet, mutta oppilaan oikeuksia parantaneet muutokset 

ja 3) luokanopettajan työhön negatiivisesti vaikuttaneet muutokset. Alakategoriat 

kuvaavat luokanopettajien käsityksiä kolmiportaisen tuen mukana tuomista 

muutoksista. 

 

TAULUKKO 2. Kuvauskategoriat luokanopettajien käsityksistä kolmiportaisen tuen myötä 

tulleista muutoksista luokanopettajan työhön 

Pääkategoriat Alakategoriat 

 

1. LUOKANOPETTAJAN 

TYÖHÖN 

POSITIIVISESTI 

VAIKUTTANEET 

MUUTOKSET 

 

 

a) toiminnan selkeytyminen 

b) oman työskentelyn kehittäminen 

c) tukea tuotu enemmän yleisopetukseen 

d) joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen 

 

2. LISÄÄ TYÖTÄ  

TUONEET, MUTTA 

OPPILAAN OIKEUKSIA 

PARANTANEET 

MUUTOKSET 

 

 

a) kaikenlaisen ylöskirjaamisen lisääntyminen 

b) oppilaan koulunkäynnin edistymisen jatkuva 

dokumentointi, seuranta ja analysointi  

c) yksilöllisten tavoitteiden asettaminen 

 

 

3. LUOKANOPETTAJAN 

TYÖHÖN 

NEGATIIVISESTI 

VAIKUTTANEET 

MUUTOKSET 

 

 

a) paperityön lisääntyminen 

b) vie enemmän aikaa 

c) tietosuojaongelma 

d) tukiportaikon käytänteet muuttuneet useasti 
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Luokanopettajan työhön positiivisesti vaikuttaneet muutokset. Luokanopettajat 

kokivat kolmiportaisen tukimallin tuoneen paljon hyvää omaan työhönsä ja koetut 

muutokset nähtiin positiivisena asiana. Kolmiportainen tukimalli on selkeyttänyt 

luokanopettajien toimintaa tuen antajana (1.a). L2: ” No jonkunlaisena siis täysin 

positiivisena ajattelin sitä, että et se näkyy semmosena et se on järkevöityny tai 

sillä tavalla niinku se on realisoitunut et mitäs tässä nyt tehdään.” Tämän uuden 

tukimallin myötä luokanopettajat on laitettu pohtimaan omaa toimintaansa ja siinä 

samalla myös kehittämään omaa työskentelyään (1.b). L4: ”Onhan se laittanu 

pohtimaan itekkin et missä ne kaikista keskeisimmät kivun, avun tarpeen kohteet 

on ja sillä tavalla yrittää suunnata omaa tukitoimintaa - -”.  

 

Inklusiivisemman koulun saavuttaminen on yksi kolmiportaisen tuen 

päätavoitteista. Tarkoituksena on kehittää erityisesti yleisopetusta ja sen myötä 

parantaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista. Luokanopettajien 

kokemusten mukaan tukea on saatu enemmän yleisopetukseen tämän 

kolmiportaisen tukimallin myötä (1.c) L6: ” - - ehkä sitä tukea ollaan tai kai siinä 

se tarkoituskin oli että sitä on enemmän tuotu tänne ihan yleisopetuksen 

luokkaan”. Erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä on kehitelty (1.d) ja vähitellen ne 

ovatkin jäämässä osaksi jokapäiväistä koulutyötä. L4: ” - - erilaisia Kelpo 

järjestelyitä on ollu, jossa on koitettu ryhmitellä porukkaa pienempiin osiin ja 

sillä tavalla ottaa huomioon just ne vaikeuksissa olevat.” 

 

Luokanopettajan työhön negatiivisesti vaikuttaneet muutokset. Positiivisten 

muutosten lisäksi kolmiportainen tuki on tuonut luokanopettajien työhön myös 

negatiivisia muutoksia. Melkein kaikki luokanopettajat kokivat paperityön määrän 

lisääntyneet (3.a) huomattavasti. Paperityön määrän lisääntyessä se myös 

luonnollisesti vie enemmän työaikaa (3.b) opettajilta. Myös erilaiset pedagogisten 

asiakirjojen laatimis- ja päivittämispalaverit vanhempien ja oppilaan kanssa 

lisäävät opettajien työmäärää. Varsinkin jos luokalla on useita joko tehostetun tai 

erityisen tuen piirissä olevia oppilaita. L2: ”- - se on tuonu ihan hirveesti 

paperityötä eli paperimäärä mitä tuottaa on tietysti kuudesta oppilaasta 

aikamoinen ja kaikki tapaamiset mitä järjestää - - että ajallisesti se 

kolmiportainen tuki vie niinku paljon aikaa - -”  
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Luokanopettajat kokivat negatiiviseksi muutokseksi tiukentuneen oppilaiden 

tietosuojan (3.c). Kaikki pedagogiset asiakirjat ovat salassa pidettäviä ja myös 

tieto siitä, ketkä saavat tehostettua tai erityistä tukea on salassa pidettävä. Tämä on 

johtanut siihen ongelmaan, etteivät kaikki oppilasta opettavat opettajat välttämättä 

tiedä oppilaan erityistarpeista tai mahdollisista oppimisvaikeuksista. L4: ”- - meil 

on ylipitäen näihin tukea saaviin oppilaisiin vähä suhtautuminen muuttunu siis 

tän kaikenlaisen tietosuojasysteemin takia, en mä ees välttämättä tiiä ketkä 

missäkin luokalla, vaikka mä ite opetankin sitä toista luokkaa, ei mulle oo saatettu 

tietoon et tällä kansalaisella on esimerkiksi niitä ja näitä oppimisvaikeuksia.”  

 

Kolmiportaisen tuen käytänteet astuivat voimaan elokuussa 2011, mutta kunnan 

suunnalta tulleet ohjeistukset ovat silti ehtineet muuttua jo tämän kahden vuoden 

aikana useasti (3.d). L4: ”- - kun on tuotettu ohjeistusta niin ne on kyllä tässä 

viimeisen kahden vuoden aikana muuttunu aika useasti, mitä pitää tehdä ja millon 

ja mallit ja ohjeet ja sitte tää viimesin asia, että ne siirtyy tonne Wilma-

järjestelmään, niin se on taas uus episodi tässä kolmiportaisessa mallissa - -” 

 

Lisää työtä tuoneet, mutta oppilaan oikeuksia parantaneet muutokset. 

Positiivisten ja negatiivisten muutosten lisäksi luokanopettajat kokivat osan 

muutoksista tuoneen heille lisää työtä, mutta samalla muutosten parantavan 

oppilaan oikeuksia. Kolmiportaisen tuen myötä erilaisten asioiden 

ylöskirjaaminen on lisääntynyt (2.a). L3: ”Aika paljon enemmän on kirjaamista, 

ylöskirjaamista - -”. Myös oppilaan koulunkäynnin edistymistä dokumentoidaan, 

analysoidaan ja seurataan tarkemmin esim. Wilma-järjestelmän avulla (2.b) sekä 

asetetaan oppimiselle tavoitteita (2.c), jotka kirjataan ylös mahdolliseen 

oppimissuunnitelmaan. L3: ”- - sitte tosiaan näitä tavoitteita ja myös sitä 

edistymistä et nykyään tarvitaan tosi paljon niin sanottua kovaa dataa, että on 

varmasti näyttää, että jos meillä on joku neuvottelu vanhempien kanssa - - on 

oltava esim. jos on unohtunu läksyt, nii ylhäällä et millon ne läksyt on unohtunu 

ja mehän merkitään ne sitte Wilmaan.” 

 

Kolmiportaisen tukimallin myötä opettaja on velvollinen tarkemmin seuraamaan 

oppilaan koulunkäyntiä ja samalla myös velvollinen dokumentoimaan ja 

analysoimaan tarkemmin (2.b) oppilaan edistymisestä. L4: ”Kyl se varmaan on 
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aiheuttanu sen vähintäänkin, että pitää tarkemmin analysoida oppilasta, 

havainnoida oppilaan kehittymistä, ja sitte tietysti ne vaikeudet ensin kartottaa, 

että onko tuloksia millään toimilla ollu ja mikä on sitte seuraava vaihe, jos on 

jotain saavutettu.” 
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5.3 Luokanopettajien työssä jaksaminen 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on 

opettajien työssä jaksamisesta? vastasi kaksi muodostamaani kuvauskategoriaa: 

1) luokanopettajan työssä jaksamista edistävät tekijät ja 2) luokanopettajan työssä 

jaksamista kuormittavat tekijät. Alakategoriat kuvaavat niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat luokanopettajien työssä jaksamiseen joko positiivisesti tai 

negatiivisesti.  

 

TAULUKKO 3. Kuvauskategoriat luokanopettajien käsityksistä työssä jaksamisesta 

Pääkategoriat Alakategoriat 

 

1. LUOKANOPETTAJAN 

TYÖSSÄ JAKSAMISTA 

EDISTÄVÄT TEKIJÄT 

 

 

a) työyhteisö ja koulun johdon tuki 

b) opettajakollegoiden tuki 

c) vanhemmilta saatu positiivinen palaute ja tuki 

d) kivat oppilaat ja heiltä saatu palaute 

e) jokapäiväinen arki rullaa 

f) työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan 

g) fyysiset tekijät 

h) perhe ja puoliso 

i) oman opetuksellisen tavoitteen saavuttaminen 

j) oman työn arviointi ja sen myötä tehdyt muutokset 

omaan työhön 

 

2. LUOKANOPETTAJAN 

TYÖSSÄ JAKSAMISTA 

KUORMITTAVAT 

TEKIJÄT 

 

a) isot luokkakoot 

b) haastavat vanhemmat 

c) työmäärä 

d) opettajan perustyön ulkopuoliset tehtävät 

e) ajanpuute 

f) henkilökohtaisen elämän surut, huolet ja murheet 

g) luokan oppilaiden tilanne 

h) fyysiset tekijät  
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Luokanopettajan työssä jaksamista edistävät tekijät. Kaikki tutkimukseen 

osallistuneet luokanopettajat kokivat työyhteisön (1a) olevan tärkeässä roolissa 

omaa työssä jaksamista tarkasteltaessa. Hyvässä työyhteisössä on 

luottamuksellinen ilmapiiri sekä kaikilla yhteiset pelisäännöt ja yhteinen päämäärä 

toiminnassa. Hyvässä työyhteisössä kuunnellaan mitä toisella on sanottavaa ja 

yhdessä keskustellaan asioista ja ratkaistaan mahdollisia ongelmia. Myös pieni 

työyhteisö koettiin voimavaraksi, sillä kaikki tuntevat hyvin toisensa, niin oppilaat 

kuin henkilökunta. 

 

 L6: ”- - se työyhteisö et se on sellainen, jossa voi sanoo ääneen että ei aina mene 

niin hyvin tai voi ainakin, on sellainen tunne, että voi jakaa niitä asioita ja kertoa 

avoimesti niistä ongelmista tai niistä vaikeista kohdista mitä kokee - -” 

 

L5: ”- - täällä on hyvä työyhteisö ja hyvä porukka niin et täällä on kiva olla 

töissä” 

 

L4: ”- - hyvä työyhteisö on sellainen et jos tänne ois kurja tulla nii ei vaikka 

tuolla katossa roikkuis satasia nii ei se ois kivaa tää duunin vääntäminen - -” 

 

L3: ” - - työyhteisö on hirveen tärkee et jos pystyy jakamaan asioita ja saa 

opettajilta apua ja tukea ja tällasta että se on hirveen tärkee.” 

 

L2: ” - - ku yksikkö on pieni ja me tunnetaan lapset ja lapset tuntee meijät 

opettajat ja henkilökunnan nii mä luulen että monin tavoin täällä on suhteellisen 

leppoinen henki - -” 

 

L1: ”- - vaikka olikin ihan takki tyhjänä suurin piirtein nukkumaisillaan auton 

ratissa ku aattelin et kello on vasta kaks, nii silti oli koko ajan sellane fiilis et 

kivaa tulla töihin et mä aattelin et tää on ihan fantastista et tosi harvalla ihmisellä 

on tätä kokemusta et töihin on näin kiva mennä - -” 

 

Myös koulun johdon tuella (1.a) on merkitystä siihen, miten työntekijät kokevat 

jaksavansa työssään. On tärkeää, että koulussa on yhtenäinen linja koteihin päin ja 

että omalla käytöksellään viestitään, että tässä ollaan kaikki saman asian äärellä ja 
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tehdään asioita yhteisen hyvän saavuttamiseksi.  L6: ”- - se koulun johdon tuki et 

tavallaan se lähtökohta on se, että se johto ottaa sen asian sellaisena vastaan, 

miten mä sen esitän, eikä ala epäilemään sitä, että oisko siinä mun 

toimintatavassa jotain sellaista - - lähtökohtana on se, että esimies kysyy, mitä 

oikeastaan on tapahtunut eikä niin, että hän lähtee mukaan esim. siihen 

vanhempien viestittelyyn - -, täällä koulussa tehdään niitä asioita ja sitten 

pidetään jotain yhteistä linjaa sinne koteihin.” 

 

Toinen merkittävä asia luokanopettajien mukaan on opettajakollegoilta saatu tuki 

(1.b). Opettajakollegat kuuntelevat tarvittaessa omia huoliaan ja auttavat oman 

kykynsä mukaan sekä ovat helposti lähestyttäviä. L3: ”Kyl mä oon sit jakanu sitä 

omaa tuskaa- -” L5: ” täällä on helppo lähestyä muita ja keskustella asioista- -” 

L2: ”- - kyl ne on ne työkaverit et se joka ymmärtää sen mikä se juttu on, se tuntee 

myös oppilaat ja sen kanssa voi sen asian käsitellä nii kyl mä sanoisin, että se on 

tässä työyhteisössä kyl se suuri voimavara- -”. Myös erityisopettajalta ja 

koulunkäyntiavustajalta saatu tuki koettiin erityisen tärkeäksi oman jaksamisen 

kannalta. L4: ”- - mä arvostan ihan hirveesti sitä mitä tukea, apua 

erityisopettajalta saa - -”  L3: ” - - mul on toi avustaja nii sen kanssa pystytään 

paljo tekee ja varsinkin tässä ekalla luokalla, erityisopettaja on tosi suureksi 

avuksi - -”  

 

Vanhemmat liittyvät olennaisena osana opettajan työhön ja vanhemmilta saatu 

positiivinen palaute ja tuki (1.c) edistää luokanopettajien työssä jaksamista. 

Välttämättä opettajat eivät ole tottuneet saamaan työstään kovinkaan paljoa 

positiivista palautetta, mutta kaikki opettajat kokivat sen auttavan jaksamaan 

paremmin. L4: ” - - oon saanu muutamilta huoltajilta ihan henkilökohtaista 

palautetta tiettyjen asioiden suhteen et on kiitetty et oot näin toiminu ja se tuntuu 

siis aina hyvältä - -”. Myös kaikenlainen vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

koettiin tärkeäksi oman jaksamisen ja muutenkin opettajan työn kannalta. L2: ”se 

miten ne vanhemmat ottaa sen luokan ja opettajan niinku myös hoteisiinsa nii 

sehän vaikuttaa hirveesti siihen mun työhön- -” L1: ”Se on kyl tosi merkittävä 

tekijä et mun luokan vanhemmat on aivan huippuja kaikki ja siitä saa ihan 

valtavasti energiaa.” L4: ” - - joka tapauksessa hirveen tärkeetä se yhteistoiminta 

ja avoin kanssakäyminen mistä tahansa.” 
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Vanhemmilta saadun positiivisen palautteen lisäksi myös oppilailta saatu välitön 

palaute (1.d) edistää luokanopettajan työssä jaksamista. L2: ”- - lasten antama 

palaute ku se on suoraa ja aitoa nii sehän antaa tosi monesti taas sen 

jaksamispiikin.”  Luokanopettaja muodostaa oppilaisiinsa erityisen tiiviin suhteen 

ja oppilaat (1.d) auttavat opettajaa jaksamaan vaikeidenkin hetkien yli. Lapsilta 

saa myös paljon energiaa, mutta tästä asiasta ei opettajakoulutuksessa puhuta 

lainkaan. Ennemminkin tulevia opettajia pelotellaan työn rankkuudesta ja 

vaativuudesta.  L1: ”- - mut yllätti positiivisesti se, miten hirveesti energiaa niiltä 

lapsilta saa. Et se ihailun määrä mitä näiltä pieniltä tulee ja sit sellanen tosi 

välitön palaute niin oppilailta kuin myös oppilaiden vanhemmilta nii se on tosi, 

tosi iso asia. - - Mä aattelin et kyllä kaikkea tuolla yliopistolla pelotellaan ja 

kauhistellaan ja murehditaan, mut täst ei puhuta ollenkaan et miten iso merkitys 

sillä lapsilta saadulla tuella ja sit sellasella palautteella on siihen omassa työssä 

jaksamiseen - -” 

 

Jokapäiväisen arjen tulisi rullata (1.e) koulussa hyvin, jotta luokanopettaja kokee 

viihtyvänsä työssään ja kokevansa työnsä olevan kivaa. Kouluarjen toimivuuteen 

vaikuttaa niin tutut oppilaat kuin oppilaiden kunnioittava suhtautuminen toisiaan 

kohtaan. L4: ”Kylhän perus juttu on et jos näkee, että tää päivittäinen arki pyörii 

tällä hyvin, lapsilla on hyvä, kunnioittava suhtautuminen toisiinsa - - et on 

sellanen hyvä fiilis nii kylhän se on se palkka, joka palkitsee sen vaivannäön ja 

todella niin se et näkee et muutaman tai kolme vuotta tämänkin porukan kaa 

yhdessä olleena, että nyt niitä hedelmiä kantaa sit.” Kun samoja oppilaita on 

saanut opettaa useamman vuoden peräkkäin, alkaa oman työn jälki näkyä myös 

arjen toiminnassa. Varsinkin tuen tarpeessa olevien oppilaiden 

käyttäytymistapojen ja -mallien tunteminen auttaa opettajaa jaksamaan 

vaikeissakin tilanteissa ja samalla antaa myös itselle niitä onnistumisen 

kokemuksia. L2: ”- - se että ku pitkään on samojen oppilaiden kanssa ja oppii 

tuntemaan tapoja työskennellä niitten kanssa, tapoja sen kanssa ku niille tulee 

vaikeuksia, nii miten ne ratkasee ne, kuka kiukuttelee ku homma ei lähekkään 

toimimaan ja kuka kaipaa taas sellaisen tietyn kannustuksen tietyssä kohtiin niin 

taas se on sit semmonen itselle voimia antava juttu - -”. Myös riittävä aikuisten 

määrä vaikuttaa siihen, että jokapäiväinen arki rullaa koulussa. L6: ”No menee 
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ihan ok silloin, kun aikuisia on riittävästi ja on aina sitä valvontaa, siis ihan 

tuolta siitä lähtien ku otetaan tuolta niitä lapsia sisälle et siinä on aikuinen ja 

aikuinen on täällä ovella ku tullaan luokkaan.” 

 

 

Opettajan työtä voisi tehdä vaikka ympärivuorokautisesti, koska töitähän varmasti 

aina riittäisi, mutta tärkeää onkin osata erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan (1.f). 

Vapaa-ajalla olisi hyvä tehdä jotain täysin muuta kuin mitä työssä tekee. Erilaiset 

vapaa-ajan harrastukset auttavat irrottautumaan työstä ja lisää työssä jaksamista. 

L6: ”- - että sä pystyt jotenkin erottamaan sen työn ja vapaa-ajan ja sulla on 

selkeästi siellä vapaa-ajalla jotain muuta tekemistä joka on ihan erilaista, kun se 

mitä sä teet siinä omassa työssäsi.” 

L2: ”- - sit kauheen tärkee on kyllä, minkä olen näiden vuosien myötä kokenut, 

että erotan jollakin tasolla ammatti-X:n ja koti-X:n, mut se ei tarkoita et ne olisi 

kaks eri persoonaa” 

 

Omasta kunnosta huolehtiminen ja hyvä yleiskunto auttaa opettajaa jaksamaan 

paremmin työssään (1.g). Varsinkin pienten oppilaiden opettaminen on hyvin 

fyysistä työtä eli on tärkeä pitää itsestään huolta. Opettaja hyötyy siitä, että 

nukkuu riittävästi, syö terveellisesti ja liikkuu ja urheilee vapaa-ajalla. Myös 

omalla perheellä ja puolisolla (1.h) on iso vaikutus opettajan työssä jaksamiseen. 

Moni opettaja mainitsi kotona käydyt keskustelut tärkeiksi oman jaksamisen 

kannalta. L4: ”onhan se kodinkin keittiöpsykologiset keskustelut aika tärkeitä.” 

L3: ”- - tietysti kotonakin jutellaan - -” L2: ” - - ja sit tietenkin oma puoliso se 

saa kuulla ehkä liiallisuuksiinkin näitä juttuja - -” 

 

Oma työssä jaksaminen lisääntyy myös itselle tärkeiden opetuksellisten 

tavoitteiden saavuttamisesta (1.i). Yksi opettajista kertoi positiivisen minäkuvan 

luomisen oppilaille olleen hänen tärkein tavoitteensa ensimmäisten työvuosiensa 

aikana ja siinä mielestään onnistuessaan, hän koki sen olleen hänelle suurin 

yksittäinen asia työssä jaksamiseen. L1: ” - - sit mulla on ollu sellasena 

henkilökohtaisena tärkeenä asiana, se että ne oppilaat, jotka ei omasta tai millään 

tavallaan että se olis heidän syy, mutta syystä tai toisesta omista ominaisuuksista 

johtuen erottuu luokassa,  nii mulla on ollu sellanen kuningasajatus et 
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nimenomaan heidän jos keiden tulee saada hyvin paljon sitä positiivista 

palautetta - - jotta heille tulisi tavallaan sellanen positiivinen minäkuva omaan 

koululaisuuteensa ja siihen koulunkäyntiin ja mun mielestä mä oon onnistunu 

siinä tosi hyvin, mikä on mulle ollu ihan se tärkein asia - - .” 

 

Oman työn arviointi, mahdollisten epäkohtien huomaaminen ja käytänteiden 

muuttaminen (1.j) vaikuttaa myöskin omaan työssä jaksamiseen positiivisesti. 

Kun omaa työntekoa saa tehostettua tai kehittää jonkin uuden tavan toimia, tuo se 

lisää voimia ja intoa tehdä työtä jatkossakin. L5: ”Kesällä pysty pohtimaan, - - et 

miten sitä tekee sitä työtään ensi vuonna verraten viime vuoteen ja nyt olen jo 

tehnyt muutoksia omassa työssäni ja huomaan et se kantaa hedelmää, että ne 

asiat mitä on miettinyt nii on ollu hyviä juttuja - -” 

 

Luokanopettajan työssä jaksamista kuormittavat tekijät. Luokanopettajat 

kokevat isojen luokkakokojen (2.a) olevan yksi kuormittava tekijä heidän 

työssään. Mitä enemmän oppilaita luokalla on, sitä enemmän luokanopettaja 

joutuu käytännössä tekemään töitä. Kokeiden korjauksia on silloin enemmän, 

samoin kun vihkojen ja kirjojen tarkistamista yms. Myös 

kolmikantakeskusteluihin käytettävä aika lisääntyy sen myötä, kuinka paljon 

oppilaita luokalla on. L6: ”- -  että kuinka monta lasta sillä luokalla on niin kyllä 

se vaikuttaa eli mitä enemmän niitä on, niin kyllä se vaan enemmän kuormittaa, 

koska käytännössä se tuo kaikkea työmäärää lisää - -”. Myös tukea tarvitsevien 

oppilaiden määrä luokalla vaikuttaa luokanopettajan työssä jaksamiseen 

negatiivisesti. Tukea tarvitsevat oppilaat vievät enemmän opettajan aikaa ja 

aiheuttavat myös stressiä opettajalle. L6: ” - - he selkeesti tarvitsevat aikuista 

enemmän niin sit saattaa olla sellaisia tilanteita, että he vievät sitä aikaa 

enemmän ja ku se aika on rajallista niin sitten se on ehkä joltain toiselta pois- -” 

L3: ” - - nii siinä oli seittemällä, niillä sillo oli erityisopetuspäätös, nii se oli 

todella, siis se oli niin rankkaa - - et se oli aikamoinen stressin aihe - -”. 

 

Jos vanhemmilta saatu positiivinen palaute auttaa opettajaa jaksamaan paremmin 

työssään, niin haastavat vanhemmat (2.b) taas päinvastoin kuormittavat opettajaa. 

Luokanopettajat kokevat haastavat vanhemmat yhdeksi heitä eniten 

kuormittavaksi tekijäksi. Haastavat vanhemmat ovat jatkuvasti puuttumassa 
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lapsensa asioihin ja lähettelevät ikäviä viestiä. L6: ” - - kyllä tavallaan ne 

haastavat  vanhemmat on myös yks semmonen mikä voi reippaastikin olla sitä 

kuormaa kasvattava, kun ollaan niin voimakkaasti ja jatkuvasti ehkä puuttumassa 

sen oman lapsen asioihin. - - Kyllä toki jos niitä semmosia ikäviä Wilma-viestejä 

tulee nii vaikka siihen on vuosien varrella oppinu et niitä pyrkii lukemaan sillä 

tavalla et ne ei oo minulle henkilökohtaisesti, vaan ne on sitä jotain asiaa tai 

toimintatapaa vastaan, niin kyllä ne aina jollain tapaa kuitenkin koskettaa.” 

Yleensä ongelmat vanhempien kanssa tulee esille tilanteissa, joissa joudutaan 

hoitamaan vaikeita asioita. L2: ” - - mutta sitte on perheitä joiden kans mä joudun 

hoitamaan vaikeita asioita, joilla se vaikuttaa siihen, että heidän ajatukset 

minusta ei välttämättä ole kauheen hyvät ja se on se kuormittava tekijä kyllä - -” 

 

Vanhemmat osaavat nykypäivänä myös vaatia asioita, kuten että opettajan tulisi 

tiedottaa koteihin kaikista pienistäkin asioista, joita koulussa on tapahtunut. L4: ” 

- - tuntuu, että ei enää riitä se, että tai että sitä on määrällisesti jouduttu 

lisäämään, huoltajatkin ehkä odottaa että kaiken näköisestä pienestäkin 

risauksesta ollaan yhteydessä ja näpyttelee tuolla wilmaa.” Myös epäaktiiviset 

vanhemmat koetaan haasteeksi ja kuormittavaksi tekijäksi, sillä silloin opettajalle 

jää suurempi vastuu esim. luokkaretkiä suunniteltaessa ja se taas entisestään lisää 

opettajan työmäärää. L4: ” - - mul ei oo koskaan ollu tai mulla on se tunne et ei 

oo koskaan ollu näin vaikeeta tai siis epäaktiivia huoltajaporukkaa. - - ku mä oon 

siihen tavallaan aikasemmin tottunu et mä vaan annan vastuun, et huoltajat 

hoitaa, kerää mahdollisesti rahat mitä tarvii, miettii kohteita, ite tietysti sanon 

viimeisen sanan, mut et se on tavallaan jo jostain etitty et mun ei tarvii sitä tehdä 

et kyl nää kaikki on ylimäärästä hommaa - -”. 

 

Työmäärä (2.c) vaikuttaa itsestään selvästi opettajan työssä jaksamiseen. 

Työmäärä lisääntyy isojen luokkakokojen takia, mutta luokanopettajan kokevat 

siihen olevan myös muita syitä. Kaikki ensimmäistä luokkaa jonkin aikaa sitten 

opettaneet opettajat kokivat sen lisäävän työmäärää ja näin vaikuttavan työssä 

jaksamiseen kuormittavasti. L6: ” - - toki tää on aika raskas paketti tää ekaluokka 

- -” L1: ”- - mulla oli ekaluokka mikä on jo sinällään on tosi työläs- - ”. 

Kolmiportaisen tukimallin myötä kaikenlainen opetuksen ja muun toiminnan 

suunnittelu on lisääntynyt ja tullut vaativammaksi. Opettajat kokevat tämän 
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suunnittelun lisäävän työmäärää. L4: ” - - ja siinä nyt vähän tulee tää työn 

kuormittavuus sillä tavalla, että jos yleistä opetussuunnitelmaa, työsuunnitelmaa 

miettii, laatii, rakentaa, nii yhä enempi kuitenkin pitää jokaisen, ei nyt koko 

luokan mut nimenomaan nää tuen tarpeessa olevien kohdalla, täytyy miettii mitä 

se tarkoittaa sen kohdalla et jos mä kirjaan tänne et pystyyks ne kuitenkaan näihin 

tavoitteisiin, millä tavalla mä yritän sitä saavuttaa yhdessä oppilaan kanssa - - et 

sitä myöten se suunnittelu on huomattavasti lisääntynyt ja tullut vaativammaksi.” 

Jotkin luokanopettajista kokivat työparin puuttumisen kuormittavan jonkin verran 

ja samalla lisäävän myös työmäärää, koska kaikki suunnittelu ja usein myös 

toteutus on tehtävä yksin. L3: ” - - tässä on tietty se, että on yksin, ku meil on vaa 

ykssarjanen koulu, nii helposti niitä pyörittelis vaa omassa jutussa.” 

 

Luokanopettajat kokevat opettajan perustyön ulkopuoliset tehtävät (2.d) 

kuormittaviksi. Kuluttavana pidettiin kaikenlaisten opetuksen ulkopuolisten 

asioiden hoitamista ja yksi opettaja pyysikin työrauhaa tehdä perus opetustyötä 

ilman ainaista painetta kehittää jotakin. L1: ” - - kuluttavina asioina on tän kaiken 

muun hoitaminen, kaikenmaailman projektien, kaikenmaailman koulutusten ja sit 

virastosta tulee sitä sun tätä lappua mitä pitää täyttää ja nyt pitää reagoida tähän 

ja nyt pitää kehittää laatua ja sit sen jälkeen pitää kehittää jotain muuta. - - Et 

eiks me voitais yks vuosi kokeilla sillain, ettei kehitettäis yhtään mitään, oltais yks 

vuosi vaan kehittämättä ja katottais, onks sillä mitään merkitystä lopulta - -. Et 

sitä työrauhaa jotenkin et sitä sais tehdä sitä omaa opetustyötä vaan.” Pyyntöjä 

erilaisten mittarien ja kyselyiden täyttämiseen on paljon läpi vuoden ja niiden 

määrän koettiin lisääntyneen. Samoin nämä kyselyt usein miten vielä kasaantuvat 

samaan ajankohtaan. L4: ” - - erilaisten papereiden ja kyselyiden, mittarien 

täyttämistä - -. Niitä on ihan tolkuttomasti läpi vuoden. Varsinkin ne kasaantuu 

miellyttävästi, niinku viime keväänäkin oli varmaan viis, kuus erilaista kyselyä 

siinä viimeisten viikkojen aikana - -” Myös erilaiset isommat projektit kuten esim. 

näytelmät koettiin omaa jaksamista kuormittavaksi tekijäksi ja opettaja tietoisesti 

suojelikin itseään erilaisilta isommilta projekteilta ja tiedosti niiden vaikuttavan 

omaan jaksamiseen. L3: ” - - kaikki nää tämmöset opetuksen ulkopuoliset 

projektit ja prosessit on vähä semmosia, jotka tuntuu et viittiiks tohon nyt kaikkee 

innostua vielä mut, et mä vähä suojelen aina itteäni et aikasemmin mä olin 

kaikesta et jes tota ja jes tota, ja näytelmäkerhoa ja isoja näytelmiä ja kaikkee 
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tämmöstä mut et emmä nyt jaksakaan kaikkea, et vähä tommoset on jääny pois, 

tommoset isommat projektit.”  

 

Ajanpuute (2.e) ja kiire jokapäiväisessä työssä koetaan myös kuormittavaksi 

tekijäksi. Aikaa hallinnollisen työn tekemiseen ei ole riittävästi, samoin kun 

monen muunkaan asian toteuttamiseen arjessa. L5: ”- - se edelleen on aika 

hektistä et aikaa sen työn hallinnolliseen puolen tekemiseen ei mun mielestä oo 

tarpeeksi - - mut et on tosi paljon mitä vois tehdä, Wilmassa vaikka arvioida 

jokainen oppilas, jokaisen oppitunnin aikana erikseen, miten on pärjännyt, ei 

pysty, se vaan vie liikaa aikaa.” Tärkeää on myös osata rajata, mitä tekee ja 

minkä ajan puitteissa. Opettajan työt jakaantuvat epätasaisesti lukuvuoden vuoden 

aikana, mutta siihen ei juurikaan pysty itse vaikuttamaan muuten kuin olemalla 

armollinen itselleen. L2: ” - - et osaako rajata nii sitä pitää koko ajan opetella ku 

meillä ei oo kokonaistyöaika on vaan opetettavat tunnit, joista maksetaan sitte 

korvaus, nii siinä täytyy koko ajan kulkee siinä rajoilla - -  ja sitte tietysti aina 

opettajan työhön alkusyksy, joulun aloitus ja sitte kevät lopetus nii ne on ne 

rankimmat paikat ja jos sen aina muistas sen, että tää on joka vuosi tätä nii 

pikkasen antais itellensä armoa, mut sen jossain vaiheessa aina unohtaa et tää 

todellakin on aina tätä - -”. 

 

Opettajan työtä tehdään koko persoonalla, joten henkilökohtaisessa elämässä 

eteen tulevat surut, huolet ja murheet (2.f) vaikuttavat työssä jaksamiseen 

kielteisesti. Omassa elämässä meneillään olevat tai tapahtuneet negatiiviset asiat 

vaikuttavat työntekijän jaksamiseen, samoin kun jos työyhteisössä tulee esiin 

jotain rankkoja tai ikäviä asioita. L6: ” - - ihminen on kokonaisuus ja tätä työtä 

tehdään tällä omalla persoonalla, - - nii on sellanen henkilökohtainen tilanne 

omassa elämässä, joka ei nyt oo tällä hetkellä ihan paras mahdollinen, niin koen 

kyllä että se on semmonen mikä vaikuttaa ja se jossain määrin kuormittaa.” 

 L2: ” - - elämäni ensimmäistä kertaa tulee vastaan se tilanne opettajana että 

oppilas kantaa teräasetta mukana koulussa, ni kyllä se leppoisa päivä muuttuu 

ihan toisenlaiseksi ku leppoisaksi päiväksi - - ”. 

 

Luokanopettajan työssä oppilaat ovat keskiössä, joten luokan oppilaiden tilanne 

niin kotona kuin koulussa (2.g) vaikuttaa opettajan jaksamiseen. ” L1: ” - - noi 
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tollaset tosi rajut sosiaalitapaukset, nii ne on kyl sellasia et siinä menee helposti 

yöunet ku alkaa miettimän et hitsi mitä kaikkea siellä lapsen elämässä oikein voi 

tapahtuakaan- -”. L2: ” - - et ne rankimmat paikat mulla on henkilökohtasesti 

ollu just niissä tilanteissa, ku oppilaan kanssa on vaikeeta, vanhempien kanssa on 

vaikeeta ja sit siellä luokassa on useampi tämmöinen tilanne meneillään - -”. 

Jotta luokanopettajan työssä jaksaa, on myös omien fyysisten tekijöiden (2.h) 

oltava kunnossa. Unen määrä vaikuttaa kielteisesti työssä jaksamiseen eli jos ei 

nuku tarpeeksi ei kyllä jaksa tehdä töitäkään. Myös omat perussairaudet saattavat 

haastaa työssä jaksamista. 
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6 POHDINTA 

6.1. Tulosten tarkastelu 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat kokevat 

roolinsa kolmiportaisessa tuessa, miten he ovat omaksuneet kolmiportaisen 

tukimallin käytännössä sekä millaisia käsityksiä luokanopettajilla on omasta 

työssä jaksamisesta, kun luokassa on tukea tarvitsevia oppilaita.  

 

Erityisesti työuransa alkuvaiheessa olevat opettajat kokivat roolinsa tuen antajana 

itsestään selvänä. Noviisiopettajat ovat sisällyttäneet kolmiportaisen tukimallin 

ytimen osaksi jokapäiväistä työtään, vaikkeivat sitä itse aina tiedostakaan. Heille 

on itsestään selvää, että luokassa on kaikenlaisia oppijoita ja opettaja opettaa 

kaikkia oppilaita tasosta riippumatta. Myös Blombergin (2008) tutkimuksessa tuli 

ilmi, että noviisiopettajat suhtautuvat myönteisesti erityisen tuen oppilaisiin, 

mutta integroitaessa heitä yleisopetuksen ryhmiin, tulisi rehtorien vielä tarkemmin 

ennalta arvioida ja varmistaa integroinnin onnistumisen mahdollisuudet 

(Blomberg 2008). Voidaankin sanoa, että inkluusio on osa noviisiopettajan 

opettajaidentiteettiä toisin kuin jo pidempään alalla työskenneille. Pidempään 

opettajana työskennelleet ovat nähneet työssään myös vahvan segregaation ajan ja 

kokevat olevansa osaamattomampia opettamaan kaikkia oppilaita. 

 

Aineistonkeruuvaiheessa uusi perusopetuslaki ja sen myötä kolmiportainen tuki 

oli ollut voimassa noin kaksi vuotta, mutta silti tutkimustulosteni mukaan osa 

opettajista ei ollut vielä silloin sisäistänyt kolmiportaisen tuen käytäntöjä osaksi 

omaa työtään. Uusien käytänteiden vieminen osaksi jokapäiväistä arkea vie oman 

aikansa. Saattaa myös olla, että kouluissa ollaan arkoja lähtemään kokeilemaan 

uusia käytäntöjä, ilman opetustoimen virallisia määräyksiä ja ohjeita, kuinka asiat 

tulisi tehdä. Kolmiportaisen tuen negatiivisena muutoksena luokanopettajan 

työhön vaikutti kunnan määräysten muuttuminen moneen kertaan kolmiportaisen 

tuen käyttöönoton alkuvaiheissa.  
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Luokanopettajan työhön on tullut muutoksia kolmiportaisen tukimallin myötä, 

mutta opettajat kokevat nämä muutokset pääosin positiivisiksi. Muodostuneista 

alakategorioista seitsemän oli jollain tapaa positiivisia muutoksia, kun taas neljä 

alakategoriaa olivat vaikuttaneet opettajan työhön negatiivisesti. Melkein kaikki 

haastateltavat opettajat mainitsivat paperityön lisääntyneen uuden tukimallin 

myötä. Laatikainen (2011) tuo esiin kirjassaan saman huomion eli opettajien 

kirjallisen työn määrä lisääntyy huomattavasti kolmiportaisen tuen myötä. Myös 

kaikenlainen oppilaan koulunkäynnin seuraaminen, dokumentointi ja analysointi 

lisääntyy kolmiportaisen tukimallin myötä. (Laatikainen 2011.) Sama huomio tuli 

esiin omassakin tutkimuksessani. Vaikka opettajat kokivat kaikenlaisen 

ylöskirjaamisen lisääntyneen ja samalla oman työmäärän lisääntyneen, kokivat he 

samalla sen parantaneen oppilaan oikeuksia. Voikin sanoa, että haastateltavani 

opettajat ovat sisäistäneet kolmiportaisen tuen ydinidean eli oppilaan oikeuden 

saada riittävää ja oikea-aikaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Hakalehto-

Wainio 2012, 152).   

 

Kaiken kaikkiaan luokanopettajien käsitykset työssä jaksamisesta ovat varsin 

positiiviset tutkimukseni mukaan. Tämä tulee esiin siinä, että luokanopettajilla oli 

enemmän positiivisia, työssä jaksamista edistäviä käsityksiä (10) kuin 

negatiivisia, työssä jaksamista kuormittavia käsityksiä (8).  Myös Hakasella 

(2004) on samansuuntainen näkemys opettajien työssä jaksamisesta. Opettajat 

kokevat enemmän työn imua eli positiivista työhyvinvointia kuin stressi- ja 

uupumusoireita. (Hakanen 2004). Suurin osa opettajille tehdyistä 

työhyvinvointikyselyistä ovat kartoittaneet erilaisia hyvinvointihäiriöitä ja -

ongelmia, joten ei ole ihme, että saadut tuloksetkin ovat olleet 

negatiivissävytteisiä. Psykologisten tutkimusten tietokannoissa on 

monikymmenkertainen määrä opettajien stressistä ja ahdistuksesta kertovia 

tutkimuksia verrattuna opettajien innostuksesta ja heidän kokemastaan ilosta 

kertovia tutkimuksia. Tietoa opettajien työn kuormittavuudesta ja sen syistä on 

runsaasti, joten kuva opettajien työhyvinvoinnista on muodostunut hyvin 

yksipuoleiseksi eli kielteiseksi. Osaltaan tätä kielteistä kuvaa on ylläpitänyt 

julkinen keskustelu ja tiedotusvälineet. (Hakanen 2006.) 
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Opettajan työssä on kuitenkin paljon jaksamista edistäviä tekijöitä. Tärkeimmäksi 

jaksamista edistäviksi tekijäksi luokanopettajat kokivat hyvän työyhteisön. Myös 

Forman ym. tutkimuksessa sama seikka nousi esiin. Selkeä työhyvinvointia 

edistävä tekijä on suhteet työtovereihin ja asiakkaisiin eli oppilaisiin. (Forma, 

Saari, Tuomi & Väänänen 2008.) Haastavien oppilaiden katsotaan kuormittavan 

opettajaa ja oppilaiden käytöksellä olevan yhteys opettajan työtyytyväisyyteen 

(Hastings & Bham 2003). Omassa tutkimuksessani tämä seikka ei noussut esiin. 

Sen sijaan kivat oppilaat ja heiltä saatu palaute on luokanopettajan työssä 

jaksamista edistävä tekijä. Myös Day ym. (2006) ovat samoilla linjoilla 

tutkimukseni kanssa eli miellyttävä opettaja-oppilas suhde on merkittävä tekijä, 

jotta opettajalla on positiivinen asenne työhönsä (Day, Kington, Stobart & 

Sammons 2006).  

 

Tutkimuksen kohteena olleet koulut ovat melko pieniä sekä oppilas- että 

opettajamäärältään. Toinen kouluista on yksisarjainen koulu, minkä vuoksi 

koulussa ei voi muodostaa saman luokka-asteen välisiä työpareja. Muuta 

yhteistyötä koulussa kyllä tehtiin paljon, mutta juuri oman luokka-asteen asioita ei 

päässyt toisen samassa tilanteessa olevan luokanopettajan kanssa jakamaan. Sekä 

Syrjäläisen (2002) että Skaalvikin ja Skaalvikin (2007) tutkimukset osoittavat, 

että kollegoiden välisellä hyvällä yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä 

työuupumusta. Saman havainto tuli esille myös omassa tutkimuksessani. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin se seikka, ettei luokanopettajakoulutuksen aikana oltu 

mainittu sanaakaan kolmiportaisesta tuesta, vaikkakin tämä uusi tukimalli toi 

eniten muutoksia luokanopettajan työhön (Laatikainen 2011). Tutkimuksessa 

mukana olleista luokanopettajista kaksi oli vastikään valmistuneita, joten heidän 

olisi olettanut saaneensa koulutuksen aikana edes jotain tietoa kolmiportaisesta 

tukimallista. Myöskään työssä jaksamisesta tai työhyvinvoinnista ei oltu puhuttu 

mitään opettajakoulutuksen aikana. Blombergin (2008) tutkimuksessa on 

samansuuntaisia havaintoja kuin omassa tutkimuksessani. Opettajakoulutuksen ja 

koulutodellisuuden välillä on kuilu, joka aiheuttaa vaikeuksia opettajalle hänen 

ensimmäisinä työvuosinaan. Noviisiopettajien mielestä nykyisellään 

opettajakoulutus muodostuu turhan usein hajanaisista ja sattumanvaraisista 

opiskelu- ja luokkatilanteista. (Blomberg 2008.) 
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6.2. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Ihmisoikeudet muodostavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. 

Tutkittavien suojaan kuuluu se, että tutkija selventää tarkasti tutkimukseen 

osallistujille tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit. Tutkittavien 

suojaan kuuluu myös se, että tutkimukseen osallistujien suostumus on 

vapaaehtoinen. Yksilöllä on mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen 

tai keskeyttää mukanaolonsa, missä tahansa tutkimuksen teon vaiheessa. 

Tutkimustiedot ovat luottamuksellisia ja tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja ei 

luovuteta ulkopuolisille. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 131.)  

 

Tutkimukseen osallistujille on taattava anonymiteetti (Tuomi & Sarajärvi 2012, 

131). Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistujista käytetään nimikkeitä L1, 

L2, L3, L4, L5 ja L6, jotta kenenkään henkilöllisyys ei käy ilmi. Samoin ei 

käytetä paikkakunnan tai koulujen nimiä, jotta tutkimukseen osallistujien 

anonymiteetti säilyy.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus 

tutkielman toteuttamisesta. Kaikki tutkimuksen teon eri vaiheet käydään tarkasti 

läpi ja tuodaan esiin aineiston tuottamisen olosuhteet ja paikat. (Hirsjärvi ym. 

2013, 232.) Tässä tutkimuksessa edellä mainitut seikat tulevat esiin tutkimuksen 

toteutus –luvussa. Siellä olen tarkasti kertonut tutkimuksen toteuttamisen eri 

vaiheista ja avannut tarkemmin analyysivaiheen ratkaisujani. Laadullisessa 

tutkimuksessa yhdistyvät tutkijan ja tutkittavien arvomaailmat, joten tutkimuksen 

lukijalle tulee antaa mahdollisuus omien tulkintojen tekemiseen. 

Tutkimusprosessin tarkka kuvaus ja aineistolainaukset lisäävät tutkimuksen 

läpinäkyvyyttä ja samalla lukijan mahdollisuutta arvioida tutkijan huomioita. 

(Huusko & Paloniemi, 170.)  Omassa tutkimuksessani aineistolainauksien avulla 

havainnollistan muodostamiani kuvauskategorioita. Tuomalla tarkkoja 

aineistolainauksia tekstissä esiin, näytän lukijalle, miten valitut kategoriat on 

muodostettu.  
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Fenomenografisessa tutkimuksessa kategoriajärjestelmää voidaan pitää riittävänä 

ja aineistoa oikeudenmukaisesti kohtelevana, jos jokainen yksittäin tehty 

haastattelu on mahdollista sijoittaa kategoriajärjestelmän sisälle. Luotettavuuden 

kannalta olennaista on, että tutkija on huomioinut aineistosta erilaiset käsitykset ja 

niiden edustavuuden. Kategoriat tulee olla sisällöllisesti erilaisia eli kategorioiden 

ei tulisi olla päällekkäisiä. Käsityksistä muodostetut kategoriat ovat tutkijan 

muodostamia, jolloin niiden määrä on tutkijan päätettävissä. (Huusko & 

Paloniemi 2006.) 

 

Haastattelun luotettavuutta aineistonkeruumenetelmänä voi heikentää sen 

taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastateltava voi siis kertoa 

tietyistä aiheista, vaikka tutkija ei niistä kysykään. Haastatteluaineisto on aina 

konteksti- ja tilannesidonnaista. Ongelmana voi olla, että tutkittavat saattavat 

puhua haastattelutilanteessa eri tavoin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Sen 

vuoksi tulosten yleistämisessä tulee olla tarkkana. (Hirsjärvi ym. 2013.) 

 

6.3. Jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa selvitin, miten luokanopettajat kokevat roolinsa 

kolmiportaisessa tuessa. Tutkimus tehtiin siinä vaiheessa, kun kolmiportaisen 

tukimallin käytänteet olivat vasta rantautuneet perusopetuksen kentälle ja opettajat 

vasta harjoittelivat näiden käytänteiden toteuttamista jokapäiväisessä arjessa. Nyt 

olisi mielenkiintoista tutkia, ovatko kolmiportaisen tuen käytänteet muodostuneet 

jo luontevaksi osaksi opettajan työtä vai vieläkö osa kokee olevansa osaamattomia 

toteuttamaan näitä käytänteitä.  

 

Opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksamattomuus tulee varmasti olemaan vielä 

esillä, mutta tutkimusta voisi enemmän kohdentaa työn imu -käsitteen suuntaan. 

Näin myös työssä jaksavien ja työstä nauttivien ääni saataisiin enemmän esille ja 

opettajien työhyvinvoinnin kuvaa samalla nostettua positiivisempaan suuntaan. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Haastattelun teemat 

Alkujutustelu 

Taustatietojen kartoitus 

- Kuinka kauan olet toiminut opettajana? 

- Millainen luokka/toimenkuva tällä hetkellä? Onko tehostetun/erityisen 

tuen päätöksiä oppilailla? 

- Onko erityispedagogiikan opintoja tehtynä? 

 

1. Kolmiportaisen tuen myötä tulleet muutokset koulun arkeen 

- Miten kolmiportainen tuki näkyy koulun arjessa? Mitä opettaja tekee? 

- Miten kolmiportaisen tuen myötä tulleet muutokset näkyvät koulun 

arjessa? 

- Millaisena koet luokanopettajan roolin tuen ensisijaisena antajana? 

- Mitä luokanopettajan perustehtävään kuuluu koulussanne? 

- Tekisitkö jotain toisin? Muutosehdotuksia? 

 

2. Työssä jaksaminen ETU-oppilaiden kanssa 

- Miten koulupäivät yleisesti sujuvat ETU-oppilaiden kanssa? 

- Millaisia opetusmenetelmiä käytät ETU-oppilaiden kanssa?  

- Vaikuttaako käytetyt työtavat omaan jaksamiseen? 

- Miten koulussa yleisesti huomioidaan ETU-oppilaat? Mitä tukea saavat? 

- Mitkä asiat vaikuttavat omaan työssä jaksamiseesi positiivisesti tai 

negatiivisesti? 

- Miten jaksat tällä hetkellä työssäsi? 

- Mitä keinoja olet käyttänyt / mitä voisit käyttää, jos oman jaksamisen 

kanssa ilmenee ongelmia? Työnohjaus? Onko saatavilla? 

- Miten koet saavasi  opettajana tukea koululta? Mitä tukea olet saanut, jos 

olet tarvinnut?  

- Miten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö vaikuttaa jaksamiseen? 

- Miten moniammatillisesta yhteistyöstä on saanut apua omaan 

jaksamiseen? 

- Miten luokanopettajien työhyvinvointia tuetaan/huomioidaan koulussa? 

 

 

Loppuyhteenveto 

- Onko vielä jotain mitä haluat tuoda esille omaan työssä jaksamiseen 

liittyen? 

- Palautetta haastattelijalle?  

 


