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ABSTRACT
Laaksonen, J. & O'Leary, S. 2017. Physical and health education teachers in the 2010s. Factors affecting work ability as experienced by teachers as well as the experiences of transition graduates and the
training of teachers who graduated during 2012-2017. Faculty of Sport & Health Sciences, University
of Jyväskylä, Master's Thesis, 92 pp, and 11 appendices.
The purpose of this study was to find out how physical and health education teachers who graduated
between 2012 and 2017 experience the skills they have acquired from the training and how they match
the skills required by the job and how the expectations of the work had realized during the transition.
Work ability and the factors influencing it among physical and health education teachers were also
studied.
The target group of the research was comprised of Finnish sports and health education teachers. Sampling was based on the members of the Association of Physical and Health Educators in Finland
(Liito) and the research was carried out jointly with the University of Jyväskylä and LIITO ry. The
questionnaire was sent to 1374 physical and health education teachers who were assumed to be working. The questionnaire was answered by a total of 240 people, of whom 65% (156) were women and
35% (84) were men. The response rate was 17.5%. The research was carried out as an electronic
Webropol questionnaire consisting of structured and open questions. As a scale of assessment, structured questions used either a five or a ten scale scales depending on the question. The survey was conducted between May 3, 2017 and June 5, 2017 and was sent out four times in total. The material was
analyzed both qualitatively and quantitatively. The quantitative main methods used were the independent t-test and the one-way variance analysis. Frequencies, averages and diffractions were used to
describe the material. Reliability was determined using Cronbach’s alfa factor.
The results showed that the physical and health education teachers graduating from 2012 to 2017 had
the best skills in physical education teaching, its preparation and in motor skills. The weakest abilities
obtained were for classroom attendance, student care and administrative duties. Our research showed
that teachers’ expectations of working life seemed more beautiful than that in reality. All of the physical and health education teachers had a good working ability. Gender did not have any statistical significance for the ability to work. Teachers who had graduated in 2012-2017 experienced a statistically
significant better physical work ability compared to those who graduated before 2012. Musculoskeletal disorders were the most commonly occurring injuries to physical and health education teachers.
Ths study showed that the biggest burden to physical and health education teachers is both a combination of the job itself and the lack of tools and facilities. On the other hand, work content and work
community were the most encouraging factors for working ability.
Based on the results of these studies, physical and health education teachers’ work ability is high, but
they often suffer from physical disabilities. In addition, it can be stated that physical education training
corresponds to the needs of working life, but it needs to be developed in the future, especially in terms
of teaching training and non-teaching work.
Keywords: Physical and health education teacher, physical education teacher training, work ability
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JOHDANTO

Liikunnanopettajan työ ja liikunnanopettajakoulutus ovat jatkuvasti muutoksen keskellä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa hyviä liikunnanopettajia ja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi
liikunnanopettajien kohtaamista haasteista, odotuksista ja työtehtävistä pitää olla tarkkaa tietoa. Tätä tietoa on saatu liikunnanopettajien työtä ja koulutusta koskevista tutkimuksista.
(Heikinaro-Johansson 2005; Laakso 2007, 23.) Nupposen, Hervan, Koposen ja Laakson
(2000) sekä Mäkelän ym. (2012; 2016) tutkimusten lisäksi aihetta on tutkittu pro gradu –
tutkielmissa sekä laadullisin (Laitinen 2001; Lehtinen 2006; Harmanen 2014) että määrällisin
menetelmin (esim. Laine 2003; Nummela 2004; Mäkelä 2006; Huhtiniemi 2011; Similä &
Simola 2014). Lisäksi yksittäisiä opintojaksoja (Klemola 2009) ja erilaisia koulutuksen tai
opettajuuden osa-alueita (Mikkonen 2009; Palomäki 2009) on tutkittu. Koulutuksen antamia
valmiuksia, koulutuksen työelämävastaavuutta ja liikunnanopettajan työnkuvaa on tutkittu
pitkään mutta pääsääntöisesti tutkimukset ovat olleet määrällisiä. Huhtiniemi (2011, 63) totesikin pro gradu –tutkielmassaan, että koulutuksen antamia valmiuksia olisi mielenkiintoista
tutkia myös laadullisin menetelmin.
Liikunnanopetuksen tärkeimmät tavoitteet ovat kasvattaminen liikuntaan ja kasvattaminen
liikunnan avulla (Jaakkola ym. 2013, 19–20; Laakso 2007, 15–16). Liikunnanopettajakoulutus
on tarttunut tähän haasteeseen pyrkimällä antamaan liikunnanopettajille vahvat valmiudet
opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä vahvan liikuntataitokompetenssin. Tulevaisuudessa haasteeksi nousevat useiden tutkimusten mukaan kasvatus- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot (mm. Huhtiniemi 2011, 51–52; Harmanen 2014, 33; Klemola 2009, 14). Koulutuksen tuottamien valmiuksien ja opetustyön tuottamien vaatimusten ja odotusten välinen ristiriita on mielenkiintoinen ja sen olemassaolo on laajalti nähtävissä (Paajanen 2017, 75–76; Harmanen 2014, 54–58; Niemi & Tirri 1999, 53). Liikunnanopettajien koulutuksestaan saamien
valmiuksien työelämän vastaavuutta ei kuitenkaan ole tutkittu aiemmin laadullisin menetelmin, joten sellaisen tiedon tuottaminen on tarpeellista ja mielenkiintoista.
Opetusalalla opettajien terveydentila on keskimäärin parantunut viimeisten vuosien aikana,
mutta koettu työkyky on samalla heikentynyt ja erilaiset sairaudet ovat yleistyneet (Onnismaa
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2010, 5). Etenkin vastavalmistuneiden opettajien ensimmäiset työvuodet koetaan raskaina
(Heikkinen, Jokinen, Tynjälä & Välijärvi 2008). Työkykyyn vaikuttavat työntekijän omat
voimavarat sekä työstä aiheutuva kuormitus (Ilmarinen ym. 2006). Liikunnanopettajat altistuvat työssään muita opettajia enemmän fyysiselle rasitukselle, joka altistaa heidät erilaisille
tuki- ja liikuntaelinsairauksille, jotka ovat tutkimusten mukaan liikunnan- ja terveystiedonopettajien yleisimpiä sairauksia (mm. Pietilä & Pietilä 2011). Haasteita liikunnanopettajan
työssä syntyy vaihtuvista opetusympäristöistä, jotka edellyttävät yleensä enemmän suunnittelua ja siirtymisiä ja altistavat opettajaa kylmälle, kuumalle ja kostealle ilmalle. Liikunnanopettajien tulee pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta sekä fyysisesti että henkisesti säilyttääkseen
riittävän työkyvyn. (Salin, Huhtiniemi & Hirvensalo, 2017.)

Tämä pro gradu –tutkielma käsittelee liikunnanopettajakoulutuksesta saatuja valmiuksia ja
sitä, miten ne kohtaavat työelämässä tarvittavien taitojen kanssa sekä sitä, miten realistisia
koulutuksen aikana muodostuneet odotukset liikunnan- ja terveystiedonopettajantyöstä ovat.
Lisäksi työ käsittelee liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tarkoituksena on selvittää, mitkä asiat vaikuttavat liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyyn edistävästi ja mitkä kuormittavasti sekä miten työssä tarvittavia taitoja voidaan opintojen aikana kehittää lisää. Teoriataustassa syvennytään liikunnan- ja terveystiedonopettajien koulutukseen ja työnkuvaan sekä niiden kohtaavuuteen ja lisäksi työkyvyn määrittämiseen, erilaisiin työkykymalleihin sekä erityisesti liikunnanopettajien työkyvyn tarkasteluun. Empiirisessä osiossa selvitetään kyselylomakkeella vuosina 2012–2017 valmistuneiden
liikunnan- ja terveystiedonopettajien näkemyksiä koulutuksesta saamistaan valmiuksista sekä
työelämässä vaadittavista taidoista ja koulutuksen aikana muodostuneen työelämäkuvan realistisuudesta. Työkykyyn liittyviä tekijöitä selvitetään kaikilta vastanneilta liikunnan- ja terveystiedonopettajilta ja työkykyä verrataan eri ryhmien kesken. Työn tuloksia voidaan hyödyntää liikunnan- ja terveystiedonopettajien koulutuksen kehittämisessä sekä työkyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä työpaikoilla.
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LIIKUNNANOPETTAJAN KOULUTUS

Liikuntapedagogiikkaa voi opiskella pääaineena Suomessa vain Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja koulutus on ollut viime vuosikymmeninä todella suosittua.
Sisäänpääsyprosentti on ollut 3–6 %:n välillä, vuonna 2012 50:ä aloituspaikkaa tavoitteli yli
1600 hakijaa. Suomalainen liikunnanopettajakoulutus on Euroopan huipputasoa. Toisaalta
kansainvälinen vertailu on vaikeaa johtuen kieli- ja kulttuurieroista että mittaamistavoista.
(Heikinaro-Johansson 2005; Hirvensalo & Palomäki 2003; Jyväskylän yliopisto 2016; Kalaja
2012, 76; Laakso 2004; Opetushallitus 2016).

2.1

Liikuntapedagogiikka

Liikuntapedagogiikan kaksi tärkeintä tehtävää ovat (1) kasvattaminen liikunnan avulla ja (2)
kasvattaminen liikuntaan. Kasvattamisella liikunnan avulla tarkoitetaan esimerkiksi koulun
yleisten kasvatustavoitteiden edistämistä liikunnan avulla. Näitä tavoitteita ovat muun muassa
tunne- ja vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot ja eettinen ajattelu. (Jaakkola ym. 2013; Laakso 2007.) Jaakkola ym. (2013) on määritellyt liikuntaan kasvattamisen ”liikunnan harrastamiseen, terveellisiin elämäntapoihin ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyvien tietojen,
taitojen ja asenteiden opettamiseksi.” Liikuntapedagogiikan tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita
on oppilaisiin vaikuttaminen siten, että heitä saataisiin kannustettua loppuelämän kestävään
aktiiviseen elämäntapaan ja liikkumiseen. (Green, Smith & Roberts 2005; Laakso 2007.)

Laakso (2007) painottaa liikuntapedagogiikan tieteellisyyttä ja tutkivaa luonnetta. Niiniluoto
määrittelee tieteen järjestelmälliseksi ja järkiperäiseksi uuden tiedon hankinnaksi (Haaparanta
& Niiniluoto 1998, 7). Laakso on vastaavasti määritellyt liikuntapedagogiikan tehtävät liikuntakasvatuksen teoreettisten perusteiden selvittämiseksi, liikuntakasvatuksen, liikunnanopetuksen ja oppimisen olemuksen, edellytysten ja seuraamisten kuvaamiseksi sekä liikuntakasvatuksen kehittämiseksi ja alan koulutukseksi (Laakso 2007). Liikkumisen tärkeyden ymmärtäminen ei ole enää kiinni tiedon puutteesta. Liikuntatieteelliset ja –pedagogiset tutkimukset
ovat tuottaneet paljon tietoa liikunnan vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin ja haasteena
onkin tiedon määrän kasvattamisen sijaan käytännön toimet: väestön fyysisen toimintakyvyn
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ylläpitäminen, ihmisten kiinnostuksen herättäminen ja liikuntakipinän sytyttäminen (Jaakkola
ym. 2013; Telama 2013.)

2.2

Liikunnanopettajakoulutuksen sisältö ja tavoitteet

Heikinaro-Johanssonin (2001) mukaan liikunnanopettajakoulutuksessa on tapahtunut merkittävästi muutoksia sen olemassaolon aikana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille
laaja-alaisia pedagogisia valmiuksia, joiden avulla opiskelijat kohtaavat ja ratkaisevat työelämässä vastaantulevia haasteita. Liikunnanopettajakoulutuksessa käytäntö ja teoria kulkevat
rinnakkain jo heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Tämä käytännönläheisyys tukee vuorovaikutuksen, ongelmienratkaisun ja myönteisen ilmapiirin luomisen harjoittelua, joita HeikinaroJohansson

pitää

keskeisinä

taitoina.

Liikunnanopettajakoulutuksesta

on

Heikinaro-

Johanssonin (2005) mukaan pyritty rakentamaan pedagogisesti ja didaktisesti vahva kokonaisuus, joka samalla sekä uudistuu itse että uudistaa koulua. Koulutuksen rakenne on kuitenkin
tarkkaan määritelty liitteessä 1 olevassa asetuksessa (1039/2013).

Liikuntatieteen maisterin tutkintoa (120 opintopistettä) edeltää edellä mainitun asetukseen
perustuen 180 opintopisteen laajuinen kandidaatin tutkinto, jonka voi suorittaa kolmessa vuodessa. Kandidaatin tutkintoon sisältyy viestintä- ja kieliopintoja, liikuntatieteen yhteisiä opintoja, liikuntapedagogiikan perus- ja aineopinnot, metodiopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja,
opettajan pedagogiset opinnot ja sivuaineen, joka useimmilla on terveystieto sekä kandidaatin
tutkielman. Kahdessa vuodessa suoritettava liikuntatieteen maisterin tutkinto koostuu liikuntapedagogiikan ja tutkimusmenetelmien syventävistä opinnoista, pro gradu –tutkielmasta,
pedagogisista opinnoista sekä opetusharjoittelusta. Lisäksi sekä maisteri- että kandidaattivaiheen aikana on mahdollista suorittaa lisää sivuaineopintoja ja opintoja ulkomailla opiskelijavaihdon myötä. (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017.) Kandidaatin ja
maisterin tutkintojen rakenne on esitelty tarkemmin liitteessä 2.

Liikuntapedagogiikan perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot sisältävät omien lajitaitojen oppimisen lisäksi tutustumista kouluelämään, didaktisten taitojen opettelua sekä soveltamista käytännössä, opetusharjoittelua, omaan opettajuuteen paneutumista, sen analysointia
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sekä kehittämistä, yksilöllisen opetuksen menetelmiä sekä tutustumista ihmisen anatomiaan ja
fysiologiaan. Lisäksi opiskelija tekee kandidaatin vaiheessa kandidaatintutkielman ja maisterivaiheessa pro gradu –tutkielman oheisine seminaareineen ja kursseineen (liite 2). Näitä ei
ole sisällytetty liitteeseen 3, jossa esitellään liikuntapedagogiikan perus-, aine- ja syventävät
opinnot. Liikuntaopettajakoulutuksessa on käytössä opetusmalli, jossa liikuntapedagogiikan ja
opettajan pedagogiset opinnot järjestetään osittain integroituna. Liikuntapedagogiikan opintojen aikana opiskelija tutustuukin samalla pedagogisiin ja didaktisiin menetelmiin sekä erilaisiin oppimis- ja opetusprosesseihin. Näin opiskelijat pääsevät koko opiskeluajan aikana kosketukseen opettajuuteen ja opettajan työhön muun muassa havainnoimalla, tunteja suunnittelemalla, opettamalla ja arvioimalla. (Jyväskylän yliopisto 2016; Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017.)

Liikuntatieteiden laitoksen laatukäsikirjan (2008) mukaan Jyväskylän yliopistolla on merkittävä tehtävä kouluttaessaan Suomen liikunnanopettajat. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan koulutuksen tavoitteena on toteuttaa kansainvälisesti korkeatasoista liikunnanopettajakoulutusta, jolla lisätään ymmärrystä liikunnasta ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa.
Heikinaro-Johansson (2005) nostaa liikunnanopettajien keskeiseksi tehtäväksi aktiivisen elämäntavan omaksumisen tukemisen. Tämän saavuttamista hän pitää sekä liikunnanopettajakoulutuksen että liikunnanopettajan työn keskeisenä haasteena. Lisäksi liikunnanopettajakoulutuksen tavoitteena on sekä kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta että tuottaa tekojensa
lähtökohtia, syitä ja seurauksia pohtimaan haluavia ja kykeneviä liikunnanopettajia. (Heikinaro-Johansson 2005.)

2.3

Opetusharjoittelu osana opintoja

Opintojen teoriapainotteisuudesta aiemmin nousseeseen kritiikkiin on vastattu opetusharjoittelun määrän lisäämisellä ja nykyään opiskelijat saavat käytännön kokemuksia jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Osa opetusharjoittelusta suoritetaan vertaisryhmissä lajitaitojen oppimisen
ohessa ja osa todellisessa kouluympäristössä eri-ikäisten opetusryhmien parissa. (Laakso
1998; Hirvensalo & Numminen 1997.) Perusopintojen ensimmäisistä kursseista lähtien opiskelijan osaamistavoitteisiin kuuluu muun muassa liikuntataitojen havainnointi, kehittäminen,
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oppiminen ja ohjaaminen sekä näiden käytännön tietojen ja taitojen yhdistäminen laajaalaisiin oppimiseen ja opettamiseen liittyviin teorioihin. Näitä taitoja harjoitellaan sekä vertaisryhmissä että kouluissa tapahtuvassa opetusharjoittelussa. (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017.) Opetusharjoittelu sisältyy liikuntapedagogiikan opintoihin nykyään läpi koulutuksen (Heikinaro-Johansson 2005). Opetusharjoittelun ajallista sijoittumista
opintoihin on esitelty liitteessä 4.

Opetusharjoittelut sisältävät oppituntien seuraamista ja pitämistä sekä opintopiirityöskentelyä
aine- ja sekaryhmissä. Opintojen alkuvaiheessa harjoittelujen tarkoituksena on havainnoida
opetusryhmää, tutustua oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin sekä tutustua
samalla laajemmin myös opettajan työhön, kouluyhteisön toimintaan ja oppilaantuntemuksen
merkitykseen. Myöhempien opetusharjoitteluiden tarkoituksena on valmistaa opiskelija työelämään ja syventää pedagogisia taitoja esimerkiksi arvioinnissa, ammattietiikassa, oppimisvaikeuksien kohtaamisessa ja itsenäisessä opettajuudessa. Näiden valmiuksien riittävän tason
jälkeen opiskelijan odotetaan olevan valmis siirtymään opettajaksi ymmärtäen samalla opettajuuden kehittymisen olevan elinikäinen prosessi. Lisäksi harjoittelun tavoitteena on opiskelijan omien opetus- ja oppimiskokemuksien reflektointi sekä tutustuminen liikuntapedagogiikan keskeisiin kysymyksiin hankkien samalla omakohtaista kokemusta opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017;
Opettajan pedagogiset opinnot aineenopettajaksi opiskeleville. Opetusohjelma lv. 2016–2017;
Palomäki 2009, 45.)

Opetusharjoittelua pidetään kansainvälisestikin hyödyllisenä, mutta myös kehitettäviä asioita
on noussut esille (Dowling 2011, 214). Palomäki (2009, 60–62) selvitti väitöskirjassaan opiskelijoiden kokemuksia kouluharjoitteluviikosta ja kummikouluharjoittelusta. Harjoittelu ei
saanut täysin kritiikitöntä vastaanottoa. Lähes kuudesosa ei pitänyt kouluharjoitteluviikkoa
hyödyllisenä. Yleisin tyytymättömyyden aihe oli harjoittelun lyhyt kesto ja moni olisikin halunnut pidemmän harjoittelujakson. Mikkonen (2009, 92–93) puolestaan toi pro gradu –
tutkielmassaan ilmi valmistuneiden opettajien halun autenttisen opetusharjoittelun määrän
lisäämiseen. Myös Kiviniemi (2000, 50) kertoi koulutodellisuuteen perehtymisen jäävän opetusharjoittelussa puutteelliseksi. Oikeiden koululaisryhmien opettamista pidettiin vertaisope6

tusta parempana vaihtoehtona, sillä kouluissa tapahtuvan opetuksen luonne poikkesi opintojen
aikaisesta lajididaktisten taitojen opettamisesta.

2.4

Koulutuksen tulevaisuudennäkymät ja kehityskohteet

Opettajankoulutuksen tulee opintojen alusta asti kannustaa ja ohjata opiskelijaa tutkimaan
asioita tulevan työnsä eli opettajuuden näkökulmasta. Opintojen ei tulisi painottaa liikaa omakohtaista liikkumista, vaan ohjata tietoiseen oman opettajuuden rakentamiseen. Käytännössä
tämä tarkoittaisi lajilähtöisiä opintojaksoja laajempien opintokokonaisuuksien välisten yhteyksien luomista. (Kari 2011.) Pesonen (2011, 146) nosti esille tietotaidot liikunnan lajitaitojen
ulkopuolelta. Hänen mukaansa opettajan ammatillinen osaaminen mitataan kyvyllä kohdata ja
ohjata oppijaa. Jos liikunnanopettaja haluaa oppilaansa selviytyvän tulevaisuudessa, tulee
liikunnanopettajan myös kyetä ennakoimaan tulevaa. Myös Kari (2011) korostaa liikunnanopettajan tarvitsevan inhimillisiä elämäntaitoja ja taitoja kohdata empaattisesti erilaisia oppijoita.

Liikunnanopettajat ovat tulevaisuudessa entistä suurempien haasteiden edessä. Lasten ja nuorten fyysinen kunto heikkenee, fyysinen aktiivisuus polarisoituu ja oppilasryhmät heterogeenistyvät. Pedagogisten, didaktisten sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen lisäksi tulevaisuuden haasteisiin ja kansanterveydellisiin kysymyksiin vastaaminen edellyttää liikunnanopettajilta asiantuntemusta terveysliikunnasta, liikuntaneuvonnasta, työkyvystä ja ergonomiasta. (Palomäki 2009, 78–79.) Vähäinen fyysinen aktiivisuus on vakava terveysongelma, johon liikunnanopettajilla on iso mahdollisuus vaikuttaa. Liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen vaatii erilaisia taitoja, joita ei opita opintojen aikana eivätkä lajitaidot
näyttele tässä kannustamisessa merkittävää osaa. Ennemminkin tarvittavia taitoja ovat vuorovaikutustaidot, luovan ajattelun, oppilaiden autonomian kokemusten kasvattamisen sekä koulun ulkopuoliseen liikuntaan motivoimisen taidot. (McKenzie 2007.) Myös Klemola (2009,
61–66) korostaa väitöskirjassaan vuorovaikutustaitojen tärkeyttä. Vuorovaikutustaidot ovat
kriittinen tekijä motivoinnin onnistumisessa, mikä saa oppilaan kokeilemaan ja harjoittelemaan. Kokemusten kautta oppilaille tulee mahdollisuus onnistua ja hankkia pätevyyden ko-
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kemuksia. Näin vuorovaikutustaidot ovat osa tapahtumaketjua, jolla saadaan lapsia ja nuoria
kannustettua elämänmittaiseen liikunta-aktiivisuuteen. (Liukkonen & Jaakkola 2017.)

Erityisopetuksen tarve, lasten ja nuorten ongelmien moninaistuminen sekä koulun ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen lisääntyy. Nämä tekijät tarvitsevat huomiota ja opettajankoulutuksen tuleekin vastata niiden aiheuttamiin haasteisiin. (Opetusministeriö 2007, 46.) Kiviniemi (2000, 111) toteaa yläkoulun opetuksen olevan suuren haasteen edessä yksilöiden välisten
erojen kasvaessa. Eriyttämisen pitäisi olla kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta, mutta
kuitenkin osa opettajista koki, ettei heillä ole tarpeeksi osaamista aiheeseen liittyen (Opetushallitus 2014, 30; Numminen & Laakso, 2008, 93). Mikkosen (2009, 71–73) mukaan liikunnanopettajien mielestä eriyttäminen ja erityisoppilaiden huomioiminen olivat tärkeitä mutta
samalla he kokivat, ettei aiheeseen oltu paneuduttu tarpeeksi opintojen aikana. Toisaalta Vuori (2014, 44) totesi liikunnanopettajien saaneen riittävästi tukea integroidun opetuksen järjestämiseen. Opetusministeriön (2007, 46) selvityksessä todettiin erityisopetuksen tarpeen kasvavan tulevaisuudessa ja tähän tuleekin kiinnittää jatkossa huomiota.
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3

3.1

LIIKUNNANOPETTAJAN TYÖN- JA TOIMENKUVA

Liikunnanopettajan työnkuva ja työtehtävät

Koululiikunnan kiistaton perustehtävä on Penttisen (2003) mukaan oppilaiden kasvun ja kehityksen monipuolinen tukeminen. Sellaisten omaehtoisuuteen perustuvien liikkumisen kansalaistaitojen turvaaminen, joilla säännöllinen liikunta koettaisiin merkitykselliseksi osaksi
oman hyvinvoinnin ylläpitoa, on hänen mukaansa toinen koululiikunnan perustehtävä. Myös
Capelin ja Katenen (2000) mukaan liikunnanopettajien työnkuva on laaja ja heidän odotetaan
kykenevän opettamaan laajasti erilaisia taitoja ja fyysisiä aktiviteetteja. Dowling (2011) lisää
liikunnan opettamisen olevan motivointia, demonstraatioita ja hyödyllisten vinkkien tarjoamista. Liikunnanopettaja on laaja-alainen hyvinvoinnin asiantuntija, jonka osaamiseen kuuluu
liikunnan ja liikuntakulttuurin tuntemisen lisäksi liikunnan biolääketieteellisiä lähtökohtien
sekä käyttäytymistä ohjaavien käyttäytymis-yhteiskuntatieteellisten perusteiden osaamista.
(Heikinaro-Johansson 2005; Laakso 2007.)

Laakso (2003, 23–24) totesi liikunnanopettajan toimenkuvan laajenneen oppituntien ulkopuolelle ja ennakoi toimenkuvan kasvavan entisestään kouluyhteisön liikunnasta ja hyvinvoinnista huolehtimisella. Hän nosti esille fyysisen aktiivisuuden edistämisen sekä koulussa että lähiympäristössä. Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, jossa oppilas kohdataan kasvattajana ja
asiantuntijana (Kohonen & Kaikkonen 2000, 134). Nikkolan (2011, 38–39) mukaan opettajat
joutuvat kohtaamaan haastavia ihmissuhdekonflikteja, erilaisten sosio-ekonomisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten taustojen omaavien oppilaiden kohdatessa. Kujalan (2013) tutkimuksessa havaittiin liikuntalajien kirjon kasvaneen liikunnanopetuksessa. Lajien monipuolistuminen auttaa useampaa oppilasta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa. Monipuolisuus
ei tarkoita monipuolista kehon käyttöä vaan ennemmin kuvastaa eri lajien kokeiluja.

Liikunnanopettajan yleisimpiä työtehtäviä ovat viime aikoina tutkineet Mäkelä, Hirvensalo,
Palomäki, Herva ja Laakso (2012), Huhtiniemi (2011), Nummela (2004) sekä Nupponen,
Herva, Koponen ja Laakso (2000). Kaikkien tutkimusten mukaan yleisimpiä työtehtäviä olivat liikunnanopetus ja suunnittelu. Lisäksi arviointi, luokkaopetus, valvonta ja koordinointi
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nousivat esiin. (Mäkelä ym. 2012, 70; Huhtiniemi 2011, 57; Nummela 2004, 43; Nupponen
ym. 2000, 13.) Kokonaisuudessaan tutkimusten välillä ei ollut merkittäviä eroja mutta viimeisemmässä tutkimuksessa luokkaopetus sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö oli lisääntynyt
ja kerhotoiminta vähentynyt. (Huhtiniemi 2011, 57.) Koulun toimintaa ja liikunnanopettajan
työtä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma, josta ilmenevät kyseisen koulun tavoitteet
sekä arvioinnin periaatteet. Koulun opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman lisäksi kunnalliseen ja alueelliseen opetussuunnitelmaan ja siinä voi näkyä koulun omia erityispiirteitä. Heikinaro-Johansson ja Hirvensalo (2007) vertaavat opetussuunnitelmaa valmentajan taktiseen suunnitelmaan, josta pitää tarvittaessa voida poiketa tilanteen
edellyttämällä tavalla.

3.2

Koulu ja työnkuva muutosten keskellä

Yhteiskunnallinen kehitys aiheuttaa liikunnanopettajan toimenkuvaan jatkuvia muutospaineita
(Laakso 2007; Sahlberg 1996, 247). Siinä missä ennen liikuntakulttuuri on pohjautunut urheiluperinteeseen, on siitä tullut 2000-luvulla koko väestön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtivaa toimintaa (Heikinaro-Johansson 2005; Laakso 2007). Huotari (2004) tutki väitöskirjassaan suomalaisten koululaisten fyysistä kuntoa ja totesi tulevaisuudessa olevan tarpeellista
kiinnittää erityisesti huomiota liikunnallisesti ei-aktiivisten joukkoon. Koululiikunta on tälle
ryhmälle ainoa kosketuspinta liikuntaan ja sen tulisikin olla sekä kuntoa kohottavaa, että tietoja ja kokemuksia tarjoavaa. (Huotari 2004, 119–120.) Opettajat toimivat jatkuvan muutoksen
keskellä (Kiviniemi 2000, 19; Jokinen & Sarja 2006, 184). Kiviniemen (2000, 7) mukaan
haasteena onkin pysyä muutoksen mukana toisen vaihtoehdon ollessa entisenkaltainen toiminta, jolloin käytännöt ja toimintatavat eivät enää kohtaisi oppilaiden kokemaa todellisuutta.
Hän nosti erikseen esille koulunvastaisen alakulttuurin ja koulun kriisitilanteiden kohtaamisen
ja peräsikin opettajankoulutukselta valmiuksia muutosten kohtaamiseen. Sahlbergin (1996,
247) mukaan opettajat eivät selviä muutoshaasteista ilman apua.
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4

KOULUTUKSEN JA TYÖN KOHTAAMINEN

Aiemmissa kappaleissa on käsitelty liikunnanopettajan koulutusta sekä liikunnanopettajan
työn- ja toimenkuvaa. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi opiskelijoiden koulutuksesta
saamiaan valmiuksia, työelämän vaatimuksia ja kootusti näiden kahden kohtaamista. Liikunnanopettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä sekä koulutukseensa että työhönsä mutta voidaan
kuitenkin yhtäältä sanoa opettajien kokevan tietyt työnsä osa-alueet haastavammaksi kuin
toiset, toisaalta he kokevat osan taidoistaan olevan heikot tai riittämättömät (Huhtiniemi 2011,
47–52, 59; Mikkonen 2009, 86; Nupponen ym. 2000; Similä & Simola 2013, 60).

4.1

Koulutuksesta saadut valmiudet

Liikunnanopettajien koulutuksestaan saamia valmiuksia on tutkittu useaan otteeseen. Hämäläisen ja Sarkkilan (2003), Nummelan (2004), Mikkosen (2009), Huhtiniemen (2011) ja Harmasen (2014) pro gradu –tutkielmien lisäksi aihetta ovat tutkineet Nupponen, Herva, Koponen ja Laakso (2000) sekä luokanopettajien näkökulmasta Tirri ja Niemi (1997) sekä Nikkola
(2011). Liikunnanopettajat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä koulutukseensa (Huhtiniemi
2011, 47–48; Mikkonen 2009, 86; Nupponen ym. 2000, 14; Similä & Simola 2013, 60). Liikunnanopettajakoulutuksen ei kuitenkaan koettu antavan tarpeeksi valmiuksia kasvatukseen
(Harmanen 2014, 35) tai häiriökäyttäytymistilanteissa toimimiseen (Hämäläinen & Sarkkila
2003, 2; 64; Paajanen 2016, 74–75).

Liikunnanopettajat kokivat saaneensa kohtalaisen hyvät valmiudet kaikista koulutuksen osaalueista. Parhaat valmiudet koettiin saadun liikeopista ja lajituntemuksesta, opetusharjoittelusta sekä liikunnan pedagogiikasta ja didaktiikasta. Heikoimpia valmiuksia koettiin saadun liikunnan sosiaalitieteistä ja erityisryhmien liikunnasta. (Huhtiniemi 2011, 49–50.) Myös Mikkonen (2009, 39) kertoi opettajien arvioivan lajididaktisia valmiuksiaan hyviksi. Niemi ja
Tirri (1997, 43) kuvaavat luokanopettajien arvioivan saamiansa valmiuksia hyviksi tai erittäin
hyviksi vain opetustyön suunnitteluun, oman opetustyön arviointiin ja opetusmenetelmien
käyttöön. Heidän mainitsemansa valmiudet ovat kuitenkin opettajantyön edellyttämiä perusvalmiuksia. Huhtiniemi (2011, 51–52) ja Nupponen ym. (2000, 14–15) saivat samanlaisia
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tuloksia liikunnanopettajien keskuudessa; parhaat valmiudet oli saatu liikunnan opetukseen ja
suunnitteluun.

Nikkolan (2011, 38–39) mukaan opettajat kohtaavat työssään haastavia ihmissuhdekonflikteja, joihin opettajankoulutus ei ole kyennyt antamaan valmiuksia. Harmanen (2014, 33) totesikin, että vaikka oppilaiden kasvatus koettiin tärkeimmäksi tavoitteeksi, ei koulutuksen kuitenkaan koettu tuottavan tarpeeksi valmiuksia sen vaatimaan ihmissuhdetyöhön. Opetuksen
eriyttämisen odotetaan olevan olennainen osa opetusta (Opetushallitus 2014, 30.).
Eriyttämisen osaamisen taso on koettu liikunnanopettajilla sekä riittämättömäksi (Lehto 2017,
79–80) että riittäväksi (Vuori 2014, 43). Eriytyksen tarve voi pohjautua taitotasoon, erilaisiin
kulttuurisiin taustoihin tai käytöshäiriöihin ja eriytys vaatiikin laajaa osaamista ja suunnittelua
(Huovinen & Rintala 2013, 383; Kiviniemi 2000, 172; Numminen & Laakso, 2008, 9). Yhtenä syynä koettuun taitojen riittämättömyyteen pidettiin resurssien vähyyttä, mutta toisaalta
koulutuksenkaan ei koettu antavan keinoja eriyttämisen toteutumiseksi. (Lehto 2017, 79–80.)

Niemen ja Tirrin (1997, 43) ja Nupposen ym. (2000, 16) mukaan saadut valmiudet olivat heikot hallinnollisiin tehtäviin ja oppilashuoltoon ja kouluyhteisössä toimimiseen. Myös Huhtiniemen tutkimuksessa heikoimpia valmiuksia oli saatu oppilashuoltotyöhön. Heikoiksi oli
koettu myös valmiudet luokanvalvojan tehtäviin, kuljetuksiin ja leirikoulun järjestämiseen.
(Huhtiniemi 2011, 51–52; Nummela 2004, 50; Nupponen ym. 2000, 15.) Sekä Huhtiniemi
(2011, 51–52) että Niemi ja Tirri (1997, 43) nostavat esille koulun ja kodin välisen yhteistyön
ja siitä raportoidut valmiudet joiden opettajat kokivat olevan riittämättömiä. Muuttuvan opettajuuden myötä koulun ja kodin välinen yhteistyö oli lisääntynyt ja siihen tulisi saada paremmat valmiudet. (Huhtiniemi 2011, 59.)

Oppituntien ulkopuolisiin tehtäviin oli saatu valmiuksia vain jossain määrin. Aineenopettajat
kokivat saaneensa luokanopettajia huonommat valmiudet juuri oppituntien ulkopuolisten tehtävien hoitoon, mutta myös opetuksen eriyttämiseen sekä yhteistyöhön koulun ja kodin välillä. (Niemi & Tirri 1997, 43–46.) Myös myöhemmissä tutkimuksissa todettiin liikunnanopettajien valmiuksien olevan heikoimmat oppituntien ulkopuoliseen työhön (Huhtiniemi 2011,
59; Nummela 2004, 51–52; Nupponen ym. 2000, 14).
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4.2

Työelämän vaatimukset ja odotukset

Sekä Klemola (2009, 14) että Varstala (1996, 14–15) nostavat esiin lajitaitojen ulkopuoliset
seikat, joita liikunnanopettajan odotetaan hallitsevan työelämässä. Lajitaitojen, tunnin suunnittelun ja opetuksen toisaalta koettiin olevan työn vaatimia perusedellytyksiä, joiden tulee
olla hallussa ja joihin tutkimusten mukaan koettiinkin olevan hyvät valmiudet (Huhtiniemi
2011, Laine 2004; Niemi & Tirri 1997). Liikunnanopetuksessa näyttäisikin korostuvan erilaiset inhimilliset tiedot ja taidot. Opettajalla pitäisi olla kyky kohdata erilaisia oppijoita. Liikunnanopettajat tarvitsevat työssään erilaisia tunnetaitoja ja näihin tarpeisiin tulisikin pyrkiä
vastaamaan jo opintojen aikana (Klemola 2009, 14; Klemola, Heikinaro-Johansson &
O’Sullivan 2013). Näin ei kuitenkaan Paajasen (2016, 75) mukaan vielä ollut, vaan opettajat
kokivat saamansa valmiudet vähäisiksi.

Liikunnanopetuksen luonne vaatii opettajaltaan erityisiä taitoja ja kykyjä luokkahuoneopetusaineisiin verrattuna. Näitä ovat muun muassa opetuksenaikainen uudelleenorganisointi, välineiden käyttö sekä opetusmenetelmien laaja hallinta. Toisaalta liikunnanopetus vaatii myös
oppilailta erilaisia taitoja ja ominaisuuksia, koska välineenä on usein oma keho ja suoritukset
ovat muulle ryhmälle nähtävillä. Näin ollen liikunnanopettajalta vaaditaan hienotunteisuutta,
tilannetajua ja kasvatuksellisuutta. Vaatimuksiin kuuluvat vielä vahvat kognitiiviset ja fyysiset kyvyt, joita oppitunnin aikana tarvitaan usean samanaikaisen suorituksen havainnointiin ja
palautteenantoon sekä liikuntasuoritusten demonstroimiseen, avustamiseen ja välineiden siirtämiseen. (Varstala 1996, 14–15.) Liikunnanopettajan liikunnanopetuksen ulkopuolinen rooli
koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäjänä tulee kasvamaan entisestään (Laakso 2007;
Telama 1999; Väisänen 2015, 1–2). Toisaalta Väisäsen (2015, 47) mukaan tämänhetkinen
palkkaus- ja työaikamalli ei tue aktiiviseen liikunnallistajan roolia opetustyön ulkopuolella.

4.3

Valmiuksien ja vaatimusten ristiriita

Niemi ja Tirri (1997) nostavat esille todellisuusshokin käsitteen. Sillä he tarkoittivat suojatuissa olosuhteissa tapahtuneen koulutuksen ja todellisen opettajan työn kohtaamisen aiheuttamaa ristiriitaa. Todellinen vastuunkanto ja muut koulumaailman ongelmat paljastuvatkin
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vasta oikeissa vuorovaikutus- tai konfliktitilanteissa. (Niemi & Tirri 1997, 53.) Harmanen
(2014, 38; 45; 85) toteaa, etteivät uudet liikunnanopettajat saa riittävästi valmiuksia sosiaalisen todellisuuden kohtaamiseen. Hän toteaa myös, ettei työ näytä vastaavan tuoreen opettajan
odotuksia ja kompetenssia. Tilanteet, joissa ryhmä tai oppilas ei toimi odotetusti, koettiin ahdistavimpina ja haastavimpina. Riihijärven (2009) mukaan koulutuksessa hankitut tiedot ja
taidot jalostuvat osaamiseksi vasta käytännön kokemusten myötä. Asiantuntijatason osaaminen olikin hänen mielestään jotain, joka karttuu vasta työelämän tietämyksen yhdistyessä koulutuksen tuottamiin tietoihin ajan ja kokemuksen kanssa. Koulutuksessa hankittujen valmiuksien ei voida odottaa kohtaavan täysin työssä tarvittavien taitojen kanssa (Huhtiniemi 2011,
28).

Kari (2011) toteaa liikunnanopettajan tarvitsevan ihmissuhdetaitoja ja Harmanen (2014, 58)
sekä Paajanen (2016, 75–76) puolestaan tuovat ilmi, etteivät liikunnanopettajat saa koulutuksensa aikana tarpeeksi ymmärrystä ihmissuhdetyöhön, mikä voikin lisätä työn aiheuttamaa
kuormitusta. Vaikka liikunnanopetuksen tärkeimpänä tavoitteena pidetään innostamista liikunnalliseen elämäntapaan ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen, ei liikunnanopettajakoulutus Harmasen (2014, 54) mukaan kuitenkaan näyttänyt tuottavan siihen syvällistä
ymmärrystä.
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5

TYÖKYKY

Työkyvyn käsite on muuttunut yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Siinä missä ennen tärkeintä oli sitkeys ja voima, on nykypäivän työelämässä useita muuttujia, jotka tulee osata ottaa huomioon. Yhteyskunnan muuttuessa on myös työkyvyn ja työkyvyttömyyteen johtavien
sairauksien tulkinta muuttunut entistä haastavammaksi. Työkykyä voidaan tarkastella yksilön,
työn ja yhteiskunnan tasolla. Nykyään pyritäänkin työkyvyttömyyden tunnistamisen sijasta
löytämään ja tunnistamaan jäljellä oleva työkyky. (Ilmarinen, Gold, Järvikoski & Järvisalo
2006, 17–18.) Liikunnanopettajien työkyky on aikaisemmissa tutkimuksissa ollut hyvää
(esim. Pietilä & Pietilä 2011, 40) mutta liikunnanopettajien työkykyä heikentävät useat tukija liikuntaelinsairaudet ja työn kuormittavuus (mm. Kovač, Leskošek, Hadžić, & Jurak 2013;
Sandmark 2000). Seuraavissa alaluvuissa kuvataan työkykyä tarkemmin. Työkyvyn kuvaaminen aloitetaan työkykykäsitteen määrittämisellä sekä tarkastellaan Suomessa usein käytettyä
Ilmarisen ym. (2006, 23) työkykytalo-mallia.

5.1

Työkyvyn määritelmä ja työkykyindeksi

Työkyvylle ei ole olemassa sellaista yhtenäistä määritelmää, jonka kaikki toimijat hyväksyisivät sellaisenaan. Toimijoilla tässä yhteydessä tarkoitetaan terveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa, eläkelaitoksia, kuntoutuslaitoksia, työntekijöitä, työnantajia sekä lainsäätäjiä. Työkyvyn
määrittelemisen tekee vaikeaksi sen jatkuva muuttuminen; mitä enemmän työkykyä on tutkittu, sitä moniulotteisemmaksi se on muuttunut. (Ilmarinen ym. 2006, 19.) Ilmarisen ym. (2006,
19–21) mukaan työkyky-käsitteeseen yhdistetään yksilöllisellä tasolla ammatilliset valmiudet,
persoonallisuus ja stressinsietokyky, työssä jaksaminen, työn hallinnan tunne, työhyvinvointi,
työn merkitys tekijälleen ja työllistymiskyky. Työelämän suunnalta työkykyyn lisätään vielä
työn organisointi, työyhteisö, työkuorma, työstä selviytyminen, kiire ja kehittymismahdollisuudet työssä. Työkyvyn määritelmissä vallitsee yksimielisyys siitä, että työkyky on työn ja
ympäristön muodostama kokonaisuus, ei pelkästään työntekijän ominaisuus. (Ilmarinen ym.
2006, 19.)
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Työkyvyn mittaaminen on paikoin haastavaa. Subjektiivisen arvion on todettu ennustavan
hyvin tulevaa työkykyä ja työkyvyttömyyttä, joten pelkkien objektiivisten mittausten tai asiantuntija-arvioiden pohjalta tehdyt määritykset ovat ongelmallisia. Työkyvyn määrittämiseen
vaikuttaa myös se, tarkastellaanko sitä työttömyyden uhan, työkyvyttömyyden, työterveyshuollon vai ammattien erityispiirteiden näkökulmasta. (Ilmarinen ym. 2006, 20.)

Työkykyyn, eli kykyyn tehdä töitä, vaikuttavat koulutuksella ja työkokemuksella hankitut
valmiudet, tiedot ja taidot. Työkyvyn pohjan luovat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet. Kuitenkaan edellä mainitut tekijät eivät vielä riitä kuvaamaan kaikkia edellytyksiä,
joita hyvään työkykyyn vaaditaan. Edellä mainittujen lisäksi motivaatio ja halu tehdä työtä
vaikuttavat olennaisesti työsuoritukseen ja työtulokseen. Kun asiaa tarkastellaan toimintakykypainotteisesta näkökulmasta, on työkyvyssä kyse ihmisen toiminnan ja työn vaatimusten
välisestä kohtaamisesta. Tavoitteena on saavuttaa työkyky, joka riittää työn vaatimuksiin.
(Ilmarinen 1995, 31.)

Louhevaara (1995, 16) jakaa työkyvyn kolmeen eri alueeseen; fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työkykyyn. Fyysinen työkyky tarkoittaa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön että
tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ja yleistä kehon hallintaa. Psyykkiseen työkykyyn sisältyvät
voimavarat, mieliala, sekä keskittymiskyky. Myös uusien asioiden oppimiskyky voidaan lukea psyykkiseen työkykyyn. Sosiaaliseen työkykyyn sisältyvät puolestaan kaikki sosiaaliset
taidot työelämässä, kuten ihmissuhdetaidot, esiintymistaidot ja muiden ihmisten mielipiteiden
ymmärtäminen. (Louhevaara 1995, 16.)

Työkykyindeksi on suunniteltu alun perin ennustamaan työkyvyttömyyttä. Työkykyindeksin
kysymykset ottavat huomioon työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset sekä työntekijän terveydentilan ja voimavarat. Työkykyindeksi on koostettu seitsemästä osa-alueesta, joita selvitetään yhdellä tai useammalla kysymyksellä. Työkykyindeksin osa-alueet ovat: 1) nykyinen
työkyky verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan työkykyyn, 2) työkyky työn vaatimusten kannalta, 3) lääkärin toteaminen nykyisten sairauksien määrästä, 4) sairauksien arvioitu haitta työssä, 5) sairauspoissaolopäivät viimeisen vuoden aikana, 6) oma arvio kykenevyydestä työhön
terveyden puolesta kahden vuoden kuluttua ja 7) psyykkiset voimavarat. (Ilmarinen 1995, 76.)
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Työkykyindeksi koostuu osa-alueiden pisteiden summasta, jonka vaihteluväli on 7–49 pistettä. Työkyky jaetaan indeksin mukaan neljään eri luokkaan: alentunut (7–27 pistettä), huono
keskitasoinen (28–36 pistettä), hyvä keskitasoinen (37–43 pistettä) ja hyvä (44–49 pistettä).
(Ilmarinen 1995, 77.) De Zwart ym. (2002) ovat testanneet työkykymittarin luotettavuutta.
Yksilöllisestä vaihtelusta huolimatta tulokset ryhmätasolla pysyivät samoina, joten työkykyindeksi todettiin luotettavaksi mittariksi (De Zwart, Frings-Dresen & Duivenbooden 2002)
ja se onkin Suomessa laajalti käytössä yksityisen ja julkisen työterveyshuollon piirissä subjektiivisena työkykymittarina. (Kujala ym. 2002.)

5.2

Työkykyyn vaikuttavat tekijät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisen väestön terveys on kohentunut,
mutta väestöryhmien välillä on edelleen suuria eroja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
teettämän Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011– selvityksen mukaan suomalaisten koettu työkyky oli terveyden tavoin kasvussa. (Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma
2012, 3–4.) Selvityksen tuottama tulos on kuitenkin ristiriidassa aiemmin esitettyjen tulosten
kanssa, joissa todettiin terveyden parantuneen, mutta työkyvyn huonontuneen (Ilmarinen
1995). Työkyvyn määrittämiseen vaikuttaa näkökulma, josta sitä tarkastellaan (Ilmarinen
1995), joten seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Ihmisen työkykyyn vaikuttavia tekijöitä on tutkittu ja esitetty melko paljon (Ilmarinen 1995,
31–46). Ilmarinen ym. (2006, 22–26) ovat koonneet tutkimusten pohjalta ihmisen työkykytalomallin (kuvio 1), jossa kuvataan työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Talomalli koostuu eri
kerroksista, jotka kuvaavat eri osa-alueita ihmisen työkyvystä. Talon ensimmäinen kerros
koostuu ihmisen terveydestä ja toimintakyvystä. Toimintakykyyn lasketaan mukaan fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Ensimmäinen kerros toimii työkyvyn pohjana ja
edellä mainittujen tekijöiden päälle rakennetaan työkykyä. Terveyden ja toimintakyvyn puuttuminen luo uhan työkyvylle. Talon toiseen kerrokseen sijoittuu työntekijän ammatillinen
osaaminen, joka on hankittu koulutuksen ja työn aikana. Koulutuksesta saadun tiedon lisäksi,
työntekijän tulee päivittää omaa ammattiosaamistaan jatkuvasti. Näin hän pystyy kehittämään
pätevyyttään ja toimimaan työyhteisössä, mitkä myös kuuluvat talon toiseen kerrokseen. Ta17

lon kolmanteen kerrokseen Ilmarinen sijoittaa työntekijän omat arvot, asenteet ja motivaation
tehdä työtä. Motivaatio ja asenteet työntekoa kohtaan vaikuttavatkin merkittävästi työkykyyn.
(Ilmarinen ym. 2006, 23.)

Kolmanteen kerrokseen kuuluvat myös voimavarojen ja työn välisen tasapainon tarkastelu
sekä työelämän sovittaminen muuhun elämään. Neljänteen kerrokseen on sijoitettu työ ja siihen liittyviä tekijöitä, kuten työolot, työyhteisö ja organisaatio, työn sisältö ja vaatimukset
sekä esimiestyö ja johtaminen. Esimiesten ja johtamisen rooli neljännessä kerroksessa selittyy
sillä, että esimiehillä on vaikutusvaltaa työkykyä parantavan toiminnan lisäämiseen työpaikoilla. Talomalli kuvaakin eri kerrosten tärkeyttä. Alimpien kerrosten tulee olla kunnossa,
jotta talo pysyy pystyssä. Alimmassa kerroksessa sijaitsevat voimavarat muuttuvat etenkin
ikääntyessä, jolloin talon pohja saattaa heikentyä. Neljännen kerroksen työn muutokset saattavat painaa taloa kasaan, mikä vaikuttaa ihmisen työkykyyn negatiivisesti. (Ilmarinen ym.
2006, 22–26.)

KUVIO 1. Ilmarisen työkyky-talomalli (2006, 23)
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Työntekijän tulee kehittää jatkuvasti työkyvyn talomallin kerroksia vastaamaan paremmin
omaa työnkuvaansa. Työntekijä on itse vastuussa talon kolmesta alimmasta kerroksesta, kun
taas työnjohto vastaa ylimmän kerroksen sisällöstä ja haasteista. Tärkeää olisikin löytää tasapaino työn ja voimavarojen välille. Taloa ympäröi ympäristö, johon kuuluvat perhe, ystävät ja
sukulaiset. Näiden muodostama sosiaalinen verkosto on merkittävässä asemassa työkyvyn
ylläpitämisessä. Työkykytalo kuvaakin kuinka vastuu yksilön työkyvyn ylläpitämisestä ei ole
ainoastaan työntekijän, vaan myös työyhteisön ja yhteiskunnan vastuulla. (Ilmarinen 2006.)

Työkykyyn negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat työstressi ja työuupumus. Pitkään jatkunut
työstressi voi johtaa työuupumukseen. Työstressistä puhuttaessa kyse on yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutusprosessista. Työpaikalla stressireaktiot voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäaikaisiin reaktioihin, ja ne voidaan jaotella yksilön, työyhteisön ja yksityiselämän tasolla.
Stressillä on vaikutuksia työkykyyn; stressaantunut työntekijä ei sitoudu työhönsä kuten ennen, hänen luovuutensa vähenee eikä hän siten jaksa kehitellä uusia ideoita. Pitkään jatkuneella stressillä on vaikutuksia sairauksien puhkeamiseen, ja se voi myös hidastaa sairauksista
paranemista. Stressillä on myös vaikutuksia työorganisaatioon uuden oppimisen estymisellä,
poissaolojen lisääntymisellä ja työntekijöiden vaihtumisella. (Karasek & Theorell 1990, 68–
82; Kinnunen & Feldt 2005.)

Työelämässä ei enää riitä ihmisten pysyminen terveinä vaan työntekijöiltä odotetaan enenevissä määrin yhteistyön sujuvuutta, innovatiivisuutta ja jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä. Työntekijöiden vastuu on lisääntynyt työn kohonneista vaatimuksista johtuen. Työyhteisön hyvinvointi on tärkeässä roolissa, jolloin yksilön voimavarat voidaan ohjata suoraan
työntekoon. (Korppoo 2003.) Työkyvyn edistäminen ja ylläpito ovat tekijöitä, jotka kasvattavat työkykyä työntekijöillä ja niitä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. (Ilmarinen
1995, 42–43.)

5.3

Työkyvyn ylläpito ja edistäminen

Työkykyä ylläpidetään ja edistetään yhdessä työpaikan sisällä. Sen ylläpitoon ja suunnitteluun
osallistuvat työntekijät, työnantajat ja erilaiset työpaikan yhteistyöorganisaatiot. Tätä työky19

kyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa kutsutaan arkikielessä tykytoiminnaksi. (Miilunpalo
1995, 221–231.) Tykytoiminta kattaa työilmapiirin parantamisen, ergonomian, työolojen ja
työturvallisuuden kehittämisen sekä liikunnan harrastamisen ja kohtuullisen elämäntavan vaalimisen. Kun tykytoiminta kohdistuu samanaikaisesti työhön, työntekijään ja työyhteisöön, on
se kaikkein tehokkaimmillaan (Smolander 1995.) Toimiva tykytoiminta on kaikkien työyhteisössä olevien aktiivista yhteistoimintaa ja osallistumista. Kaikilla työyhteisöön kuuluvilla
tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tykytoiminnan suunnitteluun. Hyvin toteutettu tykytoiminta
tukee työntekijöiden työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä. Tämän takia tykytoiminnan
tulisi koskettaa kaikkia työntekijöitä.

Tykytoiminta on Suomessa keskittynyt edelleen fyysiseen toimintaan, joka on usein kuntouttavaa tai korjaavaa. Työorganisaation kehittämistä tai henkisten voimavarojen tukemista on
selkeästi vähemmän (Peltomäki, ym. 2002). Tulevaisuudessa tykytoimintaa tuleekin kehittää
muuttuvien työolojen mukaiseksi. Pelkkä fyysisen työkyvyn edistäminen ja ylläpito ei enää
riitä, vaan jatkossa huomiota tulee lisäksi kiinnittää henkiseen ja sosiaaliseen työkykyyn, työyhteisön toimivuuteen ja ikääntyvien työntekijöiden työkykyyn. (Husman & Husman 2004.)

5.4

Liikunnanopettajien työkyky

Liikunnanopettajan työ on hyvin samanlaista kuin muidenkin aineenopettajien. Liikunnanopettajat työskentelevät samojen oppilaiden ja ryhmien kanssa kuin muutkin aineenopettajat.
Liikunnanopettajan työhön kuuluivat tutkimusten mukaan kiireen tunne ja suuret työmäärät.
(Koivisto 2013, 35; Lehtinen 2006, 27; Salminen 2013, 41–42.) Liettualaisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin aiempien tutkimusten perusteella yleisempiä liikunnanopettajan
työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuuskatsaus sisälsi tutkimuksia, jotka oli julkaistu
vuosina 1999–2009. Haasteita liikunnanopettajan ammatissa oli tutkimusten perusteella liikunnan oppiaineen alhainen asema (low status), välineiden rajallisuus (limited equipment),
tilat (facilities), kiire (lack of time), suuret ryhmäkoot (large class sizes) ja työn päivittäinen
kuorma (daily workload) (Trinkuniene & Kardeliene 2013).
Myös yleistyvä fyysisen aktiivisuuden vähäisyys aiheuttaa muutospaineita liikunnanopettajan
työhön (Salin, Huhtiniemi & Hirvensalo 2017). Liikunnanopettajan toivotaan olevan laaja20

alainen hyvinvoinnin ammattilainen, ja sen myötä edistävän koko kouluyhteisön hyvinvointia.
Liikunnanopettajaa pidetään usein kouluyhteisön liikunta-alan ammattilaisena, jolloin vastuu
koulun liikunnallistamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä kuormittaa liikunnanopettajaa lisääntyvillä työtehtävillä. (Laakso 2007, 23–24; Valtioneuvosto 2009.)

Liikunnanopettajan työviikkoon sisältyy 24 opetusvelvollisuustunnin lisäksi tuntien suunnittelua, valmistelua, arviointia, liikuntapaikkojen välillä kulkemista, viestintää ja muita työtehtäviä, kuten tilojen varaamista, liikuntavälineiden huoltamista ja varastojen järjestämistä (Salin
ym. 2017). Verrattaessa esimerkiksi äidinkielenopettajaan, jolla on viikossa 18 tunnin opetusvelvollisuus, kuluu liikunnanopettajan työajasta huomattavasti suurempi osa varsinaiseen opetustyöhön. (OVTES 2014–2016.)

Liikunnanopettajan työ eroaa merkittävimmin muiden aineenopettajien työstä monipuolisten
ja vaihtuvien opetusympäristöjen vuoksi. Opetusta suoritetaan muun muassa liikuntasaleissa,
ulkoilmassa, uimahalleissa ja jäähalleissa. Erilaiset ympäristöt altistavat opettajaa kylmälle ja
kostealle ilmalle sekä lisäävät suunnittelun merkitystä opetuksessa. Verrattuna muihin opettajiin, liikunnanopettajien työaikaa kuluu usein siirtymisiin ja siten kiireen tunne lisääntyy. Varsinkin turvallisuusasiat tulevat liikunnanopettajan työssä keskeisemmäksi kuin muilla opettajilla. Myös koulun juhlat ja etenkin urheilupäivät ja -kilpailut jäävät usein liikunnanopettajan
vastuulle. (Salin ym. 2017.)

Pietilä ja Pietilä (2011, 50) tutkivat pro gradu –tutkielmassaan 688 liikunnanopettajaa ja selvittivät heidän kokemuksia omasta työkyvystä. Kyselyyn vastanneet liikunnanopettajat kokivat työkykynsä hyväksi. Saman tutkimuksen mukaan fyysinen kuormitus ja iän mukana tulevat sairaudet näkyivät työkykyä heikentävinä tekijöinä. Tutkimuksessa hyödynnettiin jo aiemmin tässä kirjallisuuskatsauksessa esiteltyä Ilmarisen (2006) työkyky-talomalliin perustuvaa mittaria. Liikunnanopettajat kokivat fyysisen ja psyykkisen kuntonsa ja terveytensä hyväksi. Myös opettajien oma ammattitaito koettiin vahvaksi. Samassa tutkimuksessa liikunnanopettajat arvioivat työmotivaation ja stressinsietokyvyn positiiviseksi työkykyyn vaikuttavaksi tekijäksi. Työpaikan johdon merkityksen, työolot ja työpaikan ilmapiirin liikunnan opettajat arvioivat keskinkertaiseksi. (Pietilä & Pietilä 2011, 41.) Liikunnanopettajat ovat usein
21

eristyksissä muista opettajista, mikä saattaa vaikuttaa heidän arvioon työilmapiiristä (Mäkelä
& Hirvensalo 2015).

Pietilän ja Pietilän (2011, 43) mukaan alle 50-vuotiaat liikunnanopettajat kokivat työkykynsä
paremmiksi kuin yli 50-vuotiaat. Työkykyyn vaikuttivat eniten iän mukana tulevat vammat ja
sairaudet. Liikunnanopettajilla esiintyvistä vammoista 70 % oli tuki- ja liikuntaelinvammoja
tai -sairauksia. Nivelten kulumat ja alaselänsairaudet olivat tyypillisiä liikunnanopettajan työtä rajoittavia sairauksia. Nivelistä eniten vaivoja esiintyi polvissa, lonkissa ja olkapäänseudulla. (Pietilä & Pietilä 2011, 45.) Myös Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa liikunnanopettajien
polvivammat nousivat suurimmiksi nivelvammoiksi. Tutkittavat olivat vuosina 1957–1967
valmistuneita liikunnanopettajia, jotka olivat työskennelleet liikunnanopettajina. (Sandmark,
2000.) Sloveniassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin 468 slovenialaista liikunnanopettajaa, todettiin alaselänkivut (lower back pain), ääniongelmat (voice disorders), yleisen flunssan
(common cold) ja kuuloon liittyvät ongelmat (auditory problems) yleisimmiksi terveysongelmiksi liikunnanopettajan ammatissa (Kovač, ym. 2013).
Liikunnanopettajan työ on ruumiillisesti raskasta ja iän mukana varsinkin naisopettajilla työn
ruumiilliset haasteet näkyivät työkyvyn heikkenemisenä (Kinnunen, Parketti & Rasku 1993,
20). Liikunnanopettajan tärkein työkalu on oma keho, joten liikunnanopettajan onkin sisäistettävä jo koulutusvaiheessa työn kuormituksen mukana tulevat fyysiset haasteet sekä oman kehonhuollon säännöllisyyden tarve (Salin ym. 2017).
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6

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisiksi tuoreet liikunnan- ja terveystiedonopettajat kokevat koulutuksestaan saamansa valmiudet ja miten ne vastaavat työssä tarvittuja
taitoja sekä miten odotukset työstä olivat kohdanneet todellisuuden siirryttäessä työelämässä.
Lisäksi työssä tutkitaan liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti vertailla tuoreiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien eroa kokeneempiin opettajiin sekä tarkastella työkykyä kuormittavia tekijöitä.

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työ ja koulutuksesta saadut valmiudet

1. Millaisiksi vuosina 2012–2017 valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat kokevat koulutuksesta saamansa valmiudet?
2. Mitkä ovat yleisimmät työtehtävät vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja
terveystiedonopettajilla?
3. Miten koulutuksesta saadut valmiudet ja yleisimmät työtehtävät ovat suhteessa toisiinsa?
4. Miten odotukset työstä kohtasivat todellisuuden kanssa vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla?

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät

5. Millainen työkyky liikunnan- ja terveystiedonopettajilla on?
6. Mitä sairauksia liikunnan- ja terveystiedonopettajilla on?
7. Miten paljon liikunnan- ja terveystiedonopettajilla on sairauspoissaoloja?
8. Mitkä tekijät vaikuttavat liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyyn edistävästi ja
mitkä kuormittavasti?

23

7

7.1

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu

Kysely toteutettiin yhteistyössä Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Liikunnan- ja terveystiedonopettajien liiton, Liito ry:n, kanssa. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat kaikki liikunnan- ja terveystiedonopettajat, jotka kuuluivat Liito ry: hyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 240
henkilöä. Koulutuksesta saatuja valmiuksia ja työelämästä koulutuksen aikana kehittyneiden
odotusten realistisuutta tutkittiin kuitenkin vain vuosina 2012–2017 valmistuneilta opettajilta.
Tähän päädyttiin siitä syystä, että ensinnäkin koulutuksen sisällöt ja oppimistavoitteet ovat
muuttuneet ajan kuluessa, ja toiseksi siksi, että työelämässä hankitut taidot saattavat sekoittua
koulutuksesta saatuihin valmiuksiin, eikä useiden vuosien päästä ole enää helppoa erotella
koulutuksesta saatuja valmiuksia työssä opituista taidoista. Näin ollen koulutusta koskeviin
kysymyksiin vastasi 37 henkilöä, joista miehiä oli 16 ja naisia 21. Työkykyä selvitettiin kuitenkin koko kohdejoukolta, jolloin kaikki vastasivat samoihin työkykyä koskeviin kysymyksiin.

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin verkkopohjaisella Webropol-kyselymenetelmällä
3.5.2017–5.6.2017 välisenä aikana. Sähköiseen kyselyyn päädyttiin sen tehokkuuden ja taloudellisuuden vuoksi (Hirsjärvi, Remes ja Rajavaara 2016, 195; Valli 2010, 113.) Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä yhteensä 1374 Liito ry:n jäsenelle, joiden oletettiin toimivan
liikunnan- tai terveystiedonopettajina. Kohdejoukolta tiedusteltiin vastauksia yhteensä neljä
kertaa, jonka seurauksena vastauksia saatiin yhteensä 240 henkilöltä. Näin ollen lopulliseksi
vastausprosentiksi muodostui 17,5 %.

7.2

Tutkimuksen mittari

Tutkimuksen mittarina toimii kyselylomake (liite 6), joka on yksi perinteisimmistä tavoista
kerätä tutkimusaineistoa (Valli 2010, 103). Kyselylomaketta tehtäessä pyrittiin ottamaan
huomioon aikaisempien tutkimusten kysymystenasettelu ja vastausvaihtoehdot, jotta saatavia
vastauksia voitaisiin vertailla aiempiin tutkimuksiin. Kyselyn pohjana toimivat muun muassa
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liikuntakasvatuksen laitoksella aikaisemmin tehtyjen kyselyiden kyselylomakkeet. Kyselyn
laatimisessa oli mukana Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan professori, Liito ry:n hallituksen puheenjohtaja, Liito ry:n tiedotustoimikunnan puheenjohtaja ja tutkielman toisena
tekijänä toiminut Liito ry:n hallituksen opiskelijajäsen. Kyselylomaketta testattiin ennen varsinaista kyselyä osalla Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan lehtoreista. Heiltä saadun palautteen pohjalta kyselyä tarkennettiin ja sitä muokattiin lyhyemmäksi, joka Vallin (2010, 106) mukaan parantaa vastausten laatua keskittymisen säilyessä vastaamisen loppuun asti. Testaamisesta saadun palautteen perusteella kysymyksistä toiseen siirtymistä helpotettiin siten, ettei kaikkiin kysymyksin ollut pakko vastata. Vallin (2010, 113) mukaan tämä
kuitenkin voi johtaa puutteisiin vastauksissa mutta toisaalta vastaaja ei turhaudu joutuessaan
vastaamaan sellaisiinkin kysymyksiin, joihin hänellä ei mielestään ole sanottavaa.

Kyselymenetelmää valittaessa pyrittiin minimoimaan tutkijoiden vaikutus tietojenkeruuvaiheessa, mutta Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 23) mukaan kyselylomakekin voi heijastaa tutkijoiden omia hypoteeseja. Kyselylomake sisälsi strukturoitujen kysymysten lisäksi myös
avoimia kysymyksiä sekä näiden välimuotoja, joilla vastaajille annettiin mahdollisuus vastata
myös tavalla, jota tutkijat eivät olleet osanneet ottaa etukäteen huomioon (Hirsjärvi ym. 2016,
198–199.) Kysymyksiä oli yhteensä 74 kappaletta, joista ennen vuotta 2012 valmistuneet vastasivat vain 63: een kysymykseen. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain kysymyksiä, jotka
liittyivät koulutuksesta saatuihin valmiuksiin, työtehtävien useuteen, työelämän vastaavuuteen
odotusten kanssa sekä työkykyyn, työkykyä edistäviin ja sitä kuormittaviin tekijöihin ja sairauksiin. Kyselyssä selvitettiin laajemmin myös työhön, työtyytyväisyyteen, koulutukseen ja
Liito ry:n edunvalvontaan liittyviä asioita, joita ei kuitenkaan tarkastella tässä tutkielmassa.

7.3

Aineiston analysointimenetelmät

Tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Metsämuurosen (2006, 134) mukaan on järkevintä valinta pääasialliseksi tutkimusotteeksi vain
toinen edellä mainituista. Kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä voidaan Hirsjärven ja
Hurmeen (2001, 28) mukaan käyttää kvantitatiivisten eli määrällisten tulosten selittämiseen.
Tässä tutkimuksessa ilmiöitä on pyritty avaamaan ja kvantitatiivisten tulosten taakse on pyrit25

ty näkemään kvalitatiivisin menetelmin, ja lisäksi kvalitatiivisia tuloksia on käytetty kvantitatiivisten tulosten lomassa esimerkkeinä, jolloin analyysiä on saatu syvennettyä (Metsämuuronen 2006, 134.)

7.3.1

Kvantitatiiviset menetelmät

Tutkimustulokset analysoitiin IBM SPSS Statistic version 24 –ohjelmistolla. Työssä käytetyt
diagrammit ja taulukot on tehty Microsoft Word- ja Microsoft Excel Windows Office 2014 –
ohjelmistoilla. Taulukossa 1 on esitelty tutkimustulosten analysointiin käytetyt menetelmät.

TAULUKKO 1. Tilastollisessa analysoinnissa käytetyt menetelmät
Analyysimenetelmä

Tutkimusongelma/ Käyttötarkoitus

Frekvenssit, keskiarvot ja
-hajonnat

Aineiston kuvaus

Cronbahin alfa

Luotettavuuden mittaaminen

T-testi

Kahden eri ryhmän varianssien yhtäsuuruuden mittaaminen, työsuhteen laadun yhteys
työkykyyn

Varianssianalyysi

Eri valmistumisvuosi-ryhmien yhteys työkykyyn

Tukey HSD -testi

Eri ryhmien välisen tilastollisesti merkitsevien erojen löytäminen

Levenen testi

Eri ryhmien varianssien yhtäsuuruuden mittaaminen

ANOVA

Kolmen eri ryhmän vertailu keskenään

Khiin neliö -testi

Sairauksien prosenttiosuuksien vertailu

Tutkimuksessa mitattiin liikunnan- ja terveystiedonopettajakoulutuksesta saatuja valmiuksia
eri tehtäviin, tietoihin tai taitoihin viisiportaisella Likert-asteikolla (1=erittäin riittämättömät,
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2=melko riittämättömät, 3=ei riittävät eikä riittämättömät, 4=melko riittävät, 5=erittäin riittävät.) Vastaajien työtehtävien tai niissä tarvittujen taitojen käytön useutta mitattiin myös viisiportaisella asteikolla (1=harvemmin, 2=kuukausittain, 3=viikoittain, 4=useita kertoja viikossa,
5=päivittäin.) Vastauksista laskettiin keskiarvojen lisäksi myös keskihajonnat. Koulutuksesta
saatuja valmiuksia ja työtehtävien useutta kuvattiin toisiinsa asettamalla vastausten keskiarvot
X- ja Y-akseleille kuvaajaan.

Opettajien työkykyä mitattiin tutkimuksessa numeraalisella asteikolla 0-10. Vastaajat vertasivat omaa nykyistä työkykyään omaan parhaaseen mahdolliseen työkykyynsä. Asteikolla 0
tarkoitti työkyvyttömyyttä ja 10 parasta mahdollista työkykyä. Vastauksista laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Ennen vuotta 2012 ja 2012–2017 valmistuneiden opettajien työkykyä verrattiin riippumattomien otosten t-testillä. Työkykyyn vaikuttavia sairauksia mitattiin
valmiilla sairauskategorioilla, johon vastaajat vastasivat, mikäli sairauksia oli esiintynyt. Vastausvaihtoehtoina olivat itse todettu tai lääkärin toteama sairaus. Tuloksia tarkasteltaessa itse
toteamat ja lääkärin toteamat sairaudet yhdistettiin yhdeksi luokaksi ja niiden pohjalta tarkasteltiin sairauksien esiintyvyyttä erikseen ennen vuotta 2012 valmistuneilla ja vuosina 2012–
2017 valmistuneilla opettajilla. Sairauksien prosenttiosuuksia vertailtiin ryhmien välillä ristiintaulukoinnilla sekä khiin neliötestillä. Sairauspoissaoloja tarkasteltiin poissaolopäivinä
töistä. Vastausvaihtoehtoina olivat ei lainkaan, korkeintaan 9 päivää, 10–24 päivää, 25–99
päivää ja 100–365 päivää. Ennen vuotta 2012 ja vuosina 2012–2017 valmistuneiden sairauspoissaolopäiviä verrattiin keskenään ristiintaulukoinnilla ja khiin neliötestillä.

7.3.2

Kvalitatiiviset menetelmät

Eskolan ja Suorannan (2008, 151–152) mukaan tutkijalla on aineiston koodaukseen käytössään kaksi erilaista tapaa. Ensimmäisessä lähdetään liikkeelle analysoimalla aineistoa aineistolähtöisesti välittämättä olemassa olevista teoreettisista etukäteisolettamuksista. Toisessa
tavassa aineistoa tarkastellaan olemassa olevasta teoriasta tai näkökulmasta käsin tai sen analyysiin sovelletaan jotakin ulkopuolista teoriaa. Tässä tutkimuksessa aineiston annettiin muodostaa koodaustavat ja esiin nousevat teemat aineistolähtöistä tapaa käyttäen.
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Kvalitatiivinen analysointi aloitettiin kvantifioinnista, joka ei Suorannan ja Eskolan (2008,
164–165) mukaan ole paras tapa analysoida laadullista aineistoa mutta sillä pääsee helposti
liikkeelle. Tässä tutkimuksessa laadullisten kysymysten vastaukset kvantifioitiin luokittelemalla niitä erilaisten tekijöiden mukaan luokkiin laskemalla ilmiöitä kuvaavia ydinasioita tai
vastausten positiivisuutta mekaanisesti. Tämä koodaaminen on Tuomen ja Sarajärven (2006,
95) mukaan välttämätöntä myöhemmin tapahtuvalle luokittelulle ja teemoittelulle. Ydinasioita
ja vastausten positiivisuutta teemoiteltiin niiden sisältämien keskeisten asioiden sekä niiden
vaikutuksen mukaan. Vaikutuksia käsitellään eri kysymyksissä eri tavoilla. Esimerkiksi tutkittaessa koulutuksesta saatuja valmiuksia, ne teemoilteltiin riittävyyden mukaan, ja odotusten ja
todellisuuden kohtaamista teemoiteltaessa vastaukset teemoiteltiin muun muassa positiivisuuden mukaan (esimerkiksi ”työ vastasi odotuksia” tai ”työ ei vastannut ruusuista kuvaa”) ja
analysoitaessa työkykyyn vaikuttavia seikkoja, ne teemoiteltiin edistävien (esimerkiksi työyhteisö) ja kuormittavien tekijöiden (esimerkiksi työn ulkopuoliset tehtävät) mukaan. Analysointia jatkettiin fenomenologisin menetelmin, joita ovat Metsämuurosen (2008, 213) mukaan aineiston jakaminen merkitysyksiköihin, näiden muuntaminen tutkijan yleiselle kielelle,
yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen ja yleisen merkitysrakenteen muodostaminen. Tuomi ja Sarajärvi (2006, 111) kuvaavat aineiston pelkistämistä informaation tiivistämiseksi tai osiinpilkkomiseksi ja pelkistäminen voi tapahtua muun muassa värikoodeilla.
Positiiviset vastaukset värikoodattiin vihreiksi, neutraalit keltaisiksi ja negatiiviset punaisiksi.
Vastaukset, joissa oli mainittu neutraalin asian lisäksi jokin negatiivinen tai positiivinen asia,
värjättiin näillä kahdella värillä. Pelkistämisen jälkeen pyrittiin löytämään abstrahoinnilla eli
käsitteellistämisellä yhteisiä tekijöitä tai pääluokkia.

Laadullisten kysymysten vastaukset siirrettiin Webropol-kyselyohjelmistosta Microsoft Office Excel 2014 –ohjelmaan. Tämän jälkeen niitä analysoitiin kysymyksittäin. Sisällönanalyysillä pyrittiin saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Tällä
tavoin aineisto saatiin järjestetyksi johtopäätöksiä varten. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, 105.)
Vastausten sisällön määrä vaihteli muutamista sanoista useisiin riveihin. Osa kysymyksistä oli
tarkoituksella jätetty avoimemmiksi, jotta kysymyksenasettelu ei ohjaisi tai tiivistäisi vastauksia. Osassa toisaalta kysymykset ohjasivat tarkempiin vastauksiin kapeammasta aihealueesta.
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Koulutuksesta saatuja valmiuksia vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedon opettajille koskevan kysymyksen vastaukset luokiteltiin ensin kahteen luokkaan sen mukaan, kokivatko vastaajat valmiuksiensa riittävän vai ei. Tämän jälkeen vastauksista pyrittiin
löytämään toistuvia teemoja, jotka värikoodattiin. Toistuvien teemojen useus merkittiin muistiin ja yksittäiset seikat ohitettiin. Niistä vastauksista, joissa koulutuksesta saatujen valmiuksien ei kerrottu riittävän, löydettiin toistuviksi teemoiksi joko kokonaisvaltainen riittämättömyys opettajan tehtävään tai riittämättömyys opetuksen ulkopuolisiin tehtäviin. Myös niistä
vastauksista, joissa valmiuksien kerrottiin olevan riittävät, saatiin vastaukset teemoiteltua kahteen eri luokkaan yhdenmukaisen perusteen mukaisesti. Tällä teemoittelulla vastauksista
muodostettiin yhteensä neljä teemaluokkaa (riittävät valmiudet, riittävät valmiudet aiemman
kokemuksen myötä, riittävät valmiudet vain opetukseen, puutteelliset valmiudet), jotka ovat
raportoitu tarkemmin tulososiossa kappaleessa 8.2.

Toisen kysymyksen, miten odotukset työstä kohtasivat todellisuuden kanssa 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla, vastaukset luokiteltiin sisällön perusteella
positiivisiin, neutraaleihin tai negatiivisiin. Positiivinen vastaus tarkoitti sitä, että työelämä oli
mieluinen yllätys, negatiivinen tarkoitti epämieluisaa yllätystä ja neutraali sitä, että todellisuus
kohtasi odotusten kanssa. Osassa vastauksissa oli mainittu neutraalin lisäksi joko positiivinen
tai negatiivinen seikka. Vastaukset värikoodattiin siten, että positiiviset olivat vihreitä, neutraalit keltaisia ja negatiiviset punaisia. Positiivis-neutraalit värikoodattiin sekä vihreällä että
keltaisella ja negatiivis-neutraalit punaisella ja keltaisella. Vastausten vierelle merkittiin vastaajan sukupuoli. Seuraavassa vaiheessa vastauksista pyrittiin fenomenologista tutkimusnäkökulmaa käyttäen ja pelkistämällä löytämään merkitysyksikköjä sekä kääntämään vastaukset
tutkittavan yleiselle kielelle. Näin vastaukset tiivistettiin yksilökohtaisen merkitysverkoston
muodostamiseksi ja kullekin vastaukselle pyrittiin löytämään tätä parhaiten kuvaava tiivistetty
ilmaus. Osassa vastauksia mainittiin eri luokkiin, kuten oppilaisiin tai työn kuormittavuuteen
kuuluvia asioita, jotka on luokiteltu erikseen näihin kuhunkin luokkaan. Näiden tiivistettyjen
ilmausten pohjalta vastauksista abstrahoitiin ydinasioita, jotka on raportoitu tulososion kappaleessa 8.5. Analysoinnin kulku on kuvattu kuvioissa 2–3 ja liitteissä 7–10.
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Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Ydinasia

Oppilaat haastavampia, kun odotin. Lisäksi heillä
ongelmia, jotka osattava kaivaa esiin, jotta tietää.

Oppilaat haastavia

Oppilaat

Häiriökäytös

Oppilaat

Opetustilat ja välineet eivät vastanneet ruusuista
kuvaa jonka olin rakentanut. Myös häiriökäyttäytymisen ja lasten pahoinvoinnin runsas määrä
yllätti.

Opetustyö oli aivan toisenlaista vuonna 1991,
Oppilaiden oikeudet ja
jolloin aloitin työni liikunnanopettajana. Silloin
velvollisuudet
oli oppilailla toisenlainen asenne opiskelemiseen.
Ennen oppilailla oli paljon velvollisuuksia ja
jonkin verran oikeuksia. Nykyään tuntuu siltä,
että heidän mielestään oikeuksia on vaikka kuinka paljon, muttei juurikaan velvollisuuksia ja
heidän vanhempansa tuntuvat olevan samaa mieltä. Ei hyvä!

Oppilaat

Oppilasaines on muuttunut yhä enemmän sellaiseksi, joka haluaisi aina valita ja/tai päättää mitä
tehdään. Huonot käytöstavat ovat lisääntyneet.

Oppilaat

Oppilaiden käytöstavat

KUVIO 2. Esimerkki analysoinnista “oppilaat”-luokassa.

30

Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Ydinasia

Todellisuus vastasi melko hyvin odotuksia. Alku tosin
oli paljon rankempaa kuin uskoin. Alussa oppilaat
testaa ja se on kuormittavaa. Kun siitä vaiheesta pääsi
yli, niin työ muuttui mukavaksi.

Alku rankkaa

Työn kuormittavuus

Vastasi odotuksia, että raskasta on ja opehuoneessa ei
ehdi viettää aikaa.

Raskasta ja
kiireistä

Työn kuormittavuus

Työ vastasi aikalailla odotuksia, mutta paljon työtä,
mihin en ollut täysin valmistautunut.

Paljon työtä

Työn kuormittavuus

Odotuksena oli, että työ voi olla välillä haastavaa fyysisesti ja henkisesti. Ja ajoittain se onkin, varsinkin
talvikuukausina, kun työpäivän päälle tulevat pitkät
työmatkat ja täydet työpäivät, (lukiossa työmääräni
vaihtelee jaksoittain, yläkoulussa tuntimäärät ovat
samat ympärivuoden. Talvelle tuli suuri kuormitus
työmäärän kanssa, mutta keväällä on helpottanut.

Työkuormitus

Työn kuormittavuus

KUVIO 3. Esimerkki analysoinnista “työn kuormittavuus”-luokassa.

Kolmannen analysoidun kysymyksen, mitkä tekijät vaikuttavat liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyyn edistävästi ja mitkä kuormittavasti, vastaukset luettiin läpi ja värikoodattiin joko edistävänä, kuormittavana tai neutraalina kommenttina. Työkykyä kuormittavat tekijät merkittiin punaisella, edistävät vihreällä ja molempia sisältävät vastaukset keltaisella värillä. Värikoodauksen jälkeen vastaukset siirrettiin omille välilehdille, joka helpotti niiden kvantifiointia. Keltaiset vastaukset pilkottiin tässä vaiheessa ja värikoodattiin uudestaan. Lopulta
kaikki kommentit saatiin kategorisoitua joko edistäväksi tai kuormittavaksi tekijäksi, jolloin
keltaisesta kategoriasta luovuttiin kokonaan. Seuraavaksi vastaukset pelkistettiin ydinsanoihin, jonka jälkeen niitä abstrahoitiin teeman mukaisiin kategorioihin, esimerkiksi terveys ja
toimintakyky, oppilaat, työn sisältö sekä tilat ja välineet. Samantyyliset kommentit listattiin
allekkain ja lopuksi niiden määrä laskettiin. Esimerkki pelkistämisestä on esitetty kuviossa 4.
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Alkuperäisilmaus

Kuormittava
tekijä

En pysty enää juoksemaan tai hyppäämään, en
ole ketterä. Onnun kävellessä usein. Molempiin
nilkkoihin tehty 4 tunnin ryhdistämisleikkaus ja
vasemmassa polvessa nivelrikon takia proteesi.
Oikea nilkka tällä hetkellä kaikkein kipein. Kipulääkkeitä en juuri uskalla syödä, kun maksa
vaurioitunut jo pahasti sappitiehyitten tulehduksen vuoksi. Myös paksunsuolen krooninen tulehdus, mutta se ei haittaa työtä.

Luokka

Terveys ja
toimintakyky
x

Työkykyä edistävät hyvä työyhteisö ja kollegat,
mukavat oppilaat, hyvä työskentely-ympäristö,
omasta kunnosta ja terveydestä huolehtiminen

Suuri opetustuntimäärä (liikuntaa), liikuntatilojen sisäilma, äänenkäyttö kuormittavat. Lomaaikojen palautumismahdollisuudet edistävät.

Edistävä
tekijä

x

x

Työyhteisö
Oppilaat
Terveys ja
toimintakyky

x

Työn sisältö
Tilat
Ääniongelmat
Lomat

KUVIO 4. Esimerkki vastausten pelkistämisestä.

7.4

7.4.1

Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset

Esiymmärrys

Tutkijoiden esiymmärryksen ja olemassa olevien asenteiden tiedostaminen ja huomiointi on
tärkeää pro gradu –tutkielman teossa, kun siirrytään opiskelijan roolista kohti tutkijan roolia.
Tutkittavien ihmisten ilmauksia ja vastauksia tulkitaan omista lähtökohdista ja näkökulmista,
vaikka pyrkimys objektiivisuuteen ja neutraliteettiin onkin voimakas. Molemmat tutkijat
opiskelevat pääaineenaan liikuntapedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa ja he ovat tutustuneet
hieman liikunnan- ja terveystiedonopettajan arkeen sijaisuuksilla ja opetusharjoittelulla. Näin
ollen tutkijoille on muodostunut jonkinlainen ennakkokäsitys siitä, mitä liikunnanopettajan
työ voi mahdollisesti olla, millaisia haasteita koulumaailmassa on, millaisia valmiuksia ammatissa odottavat tehtävät edellyttävät ja mitkä tekijät mahdollisesti voivat vaikuttaa työky32

kyyn. Tutkijat halusivat ymmärtää pääainettaan ja tulevaa ammattiaan syvemmin, ja samalla
osallistua, tai ainakin mahdollistaa koulutuksen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Työn teoriaosaa tehtäessä tutkijoiden taustatieto ja aiheeseen liittyvien tekijöiden hahmottaminen kehittyi ja osaltaan olemassa oleva tieto ohjasi asenteita ja esiymmärrystä
johonkin suuntaan. Kuitenkaan hypoteeseja ei haluttu muodostaa objektiivisuuden säilyttämistä ajatellen. Kokemukset ja ennakko-oletukset ovat kuitenkin tässä tutkimuksessa välttämättömiä, koska sellaisen elämänmuodon ymmärtäminen, josta ei ole kokemusta, on hyvin
vaikeaa. Omasta esiymmärryksestään on kuitenkin oltava tietoinen ja objektiivisuus syntyykin
oman subjektiivisuuden tunnistamisesta. (Eskola & Suoranta 208, 17–18; Gadamer 2005, 33–
34; Laine 2010, 32–33.)

7.4.2

Validiteetti

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän luotettavuutta, eli kykyä mitata
juuri sitä mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata (Metsämuuronen 2008, 64; Vilkka 2005,
161). Validiteetti jaetaan perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka yleistettävissä tutkimus on. Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia voidaan pitää hyvänä, sillä kysely lähetettiin kaikille Suomen liikunnan- ja terveystiedon opettajille, joiden yhteystiedot löytyivät Liito ry:n jäsenrekisteristä. Tämän perusteella
tutkimuksen otos kattaa koko ammattikunnan. Kyselyyn vastasi niin naisia kuin miehiä. Naisten osuus vastaajista oli kuitenkin selvästi suurempi (65 %) kuin miesten. Cohen ym. (2000,
263) korostavat uusintakyselyiden lähettämistä riittävän aineiston saamiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi, jonka takia kysely lähetettiin yhteensä neljä kertaa lisäten vastaajien määrää. Vaikka otoskoko oli suuri, lopullinen vastausprosentti jäi kuitenkin 17,5 prosenttiin. Pientä vastausprosenttia osattiin odottaa, koska kyselylomakkeen tyypillisimpänä ongelmana on
juuri vastausprosentin alhaisuus (Vilkka 2005, 74). Pienestä otoskoosta huolimatta kohdejoukko oli niin heterogeeninen sekä ikä- että sukupuolijakaumaltaan, että sen voidaan sanoa
noudattelevan liikunnan- ja terveystiedonopettajien liiton jäsenistön jakaumaa, joka pitää sisällään suurimman osan suomalaisista liikunnan- ja terveystiedon opettajista (Salin 2017).
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Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen omaa luotettavuutta ja sitä voidaan tarkastella käsitteiden ja teorian sopivuuden sekä mittarin ja sen virhelähteiden kannalta. Tässä tutkimuksessa
sisäistä validiteettia parannettiin tutustumalla aikaisempiin tutkimuksiin, alan kirjallisuuteen
sekä erilaisiin työkykyä kuvaaviin malleihin. Tutkimuksen luotettavuutta ajatellen siinä ei
saisi olla systemaattisia virheitä. Viklan (2005, 161) mukaan tällä tarkoitetaan vastaajien ymmärtäneen kysymykset tutkijoiden tarkoittamalla tavalla. Metsämuurosen (2005, 585) mukaan
ihmistieteissä otoskato voi olla jopa yli 30 %, mutta kato sinällään ei ole vielä vakava ongelma. Jos kyselyyn vastaamatta jättäneet ovat systemaattisesti tiettyä ikäryhmää, sukupuolta tai
muun merkittävän ryhmän edustajia, tekee se tutkimuksen yleistettävyydestä heikompaa.
(Metsämuuronen 2005, 585.) Tämän tutkimuksen otosjoukko edustaa perusjoukkoa kattavasti.
Ainoana poikkeuksena voidaan pitää sitä, että naiset ovat otoksessa hieman yliedustettuja.

Mittauksen sisäistä validiteettia voidaan tarkastella sisältövaliditeella, käsitevaliditeetilla ja
kriteerivaliditeetilla. (Metsämuuronen 2008, 64; Nummenmaa 2010, 361.) Sisältövaliditeettiin
pystyttiin vaikuttamaan, koska aineisto kerättiin varta vasten tätä tutkimusta varten ja kyselylomake muotoiltiin vastaamaan tutkimusongelmiin. Kriteerivaliditeettia voidaan pitää hyvänä,
koska tutkimuksen kysymykset mukailivat aiempia tutkimuksia, jolloin vertailu näihin on
mahdollista ja siten toimivaksi todettujen kysymysten uudelleenkäyttäminen vahvistaa kriteerivaliditeettia. Näin ollen tulosten tulisi olla samansuuntaisia kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on saatu. Kriteeri- ja sisältövaliditeettia pyrittiin vahvistamaan testaamalla mittaria ennen varsinaista kyselyä valituilla Jyväskylän yliopiston lehtoreilla sekä Liito ry:n henkilökunnalla. Esitestaaminen on Hirsjärven ym. (2008, 199) mukaan välttämätöntä kyselyn luotettavuutta ajatellen. Testistä saadun palautteen perusteella kyselyä lyhennettiin, osa kysymyksistä
muotoiltiin uudelleen ja osa poistettiin kokonaan. Kysely lähetettiin kohdejoukolle vapun jälkeen ja vastaajille annettiin toukokuu aikaa vastata, koska opettajien työkiireet ovat keväällä
kiivaammat mutta helpottavat arviointien jälkeen kuun lopussa. Hirsjärvi ym. (2008, 199)
korostaa kyselyn lähetysajankohtaa ja aikataulussa otettiinkin huomioon kevään työkuorma
verrattuna kyselyn ajoittamiseen elokuulle, jolloin opettajat palaavat kesälomalta takaisin töihin ja edellisen lukuvuoden muistikuvat saattavat olla tasoittuneet.
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7.4.3

Reliabiliteetti

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan reliabiliteetilla, jolla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuutta pyritään vahvistamaan tutkijoiden pohdinnalla
siitä, miten lukijoille kerrotaan mitä tutkimuksessa on tehty ja miten saatuihin tuloksiin on
päädytty. (Hirsjärvi ym. 2008, 226–227). Mittauksen toistettavuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä hyödyksi aiempien tutkimusten kysymyksiä, mikä osaltaan vähentää satunnaisvirheiden määrää vaikuttamalla kysymysten ymmärrettävyyteen. Lisäksi vastausvaihtoehdot ja indikaattorit pyrittiin yksinkertaistamaan. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 89; 94–95.)

Reliabiliteetin vahvistamiseksi tutkimus tehtiin ilman hypoteesin asettamista, jotta saavutettaisiin mahdollisimman aineistolähtöinen analyysi ilman tutkimuksellisia rajauksia. On kuitenkin otettava huomioon tutkijoilla olevat aiemmat kokemukset ja ennakko-oletukset, jotka
ovat muodostuneet aiempiin tutkimustuloksiin ja omakohtaiseen kokemukseen liikunnanopettajakoulutuksesta. Tutkijoiden kokemus ja kiinnostuneisuus liikunnanopettajan työhön auttoivat ymmärtämään asioita pintaa syvemmältä. (Eskola & Suoranta 2008, 19–20.) Vaikka reliabiliteetti on mahdollista ilman validiteettia, validiteetti ei ole mahdollista ilman reliabiliteettia. Reliabiliteetin vahvistamiseksi instrumentin objektiivisuutta on lisätty havainnoimalla
tuloksia kahden eri tutkijan toimesta, mikä parantaa tutkimuskohteen kuvausta (Eskola &
Suoranta 2008, 214; Grönfors 1982, 175–176.) Reliabiliteetti on pyritty vahvistamaan vastausten analysoinnin seikkaperäisellä kuvauksella ja eri työvaiheiden selittämisellä. Näin lukija
kykenee seuraamaan tutkijoiden päättelyä, mikä osaltaan parantaa tutkimuksen arvioitavuutta.
(Ehrnrooth 1990, 40; Eskola & Suoranta 2008, 210.) Lisäksi työkykyosion reliabiliteettia selvitettiin Cronbachin alfalla. Metsämuurosen (2005, 64) mukaan muuttujia voidaan pitää reliaabeleina kun Cronbachin alfan kerroin on yli 0,60. Tässä tutkimuksessa työkykyosioiden
mittareita voidaan pitää luotettavana, koska niiden keskiarvoksi saatiin 0,72.
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7.4.4

Eettisyys

Tutkimuksessa on noudatettu sekä Jyväskylän yliopiston että Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita. Tutkimus perustuu tutkittavien vapaaehtoisuuteen ja tutkittavia on
sähköpostikyselyssä informoitu tutkimuksen aiheesta, aineistonkeruun toteutuksesta, vastausten käyttötarkoituksesta, sekä heille on annettu tutkijoiden nimet ja yhteystiedot mahdollisia
kysymyksiä varten. Tutkittavien yksityisyydensuojaa on vaalittu, eikä vastauksia voida yhdistää vastaajiin. Vastauksista on poistettu yksilöivät tiedot kuten nimet tai työpaikkojen nimet
pois ennen niiden julkaisemista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja
Liito ry:n kanssa ja vastaajia informoitiin siitä, että molemmat tahot tulevat hyödyntämään
vastauksia ja aineisto luovutetaan tämän tutkimuksen jälkeen Jyväskylän yliopiston haltuun
vastaajien anonymiteetti ja eettiset periaatteet huomioiden. (Jyväskylän yliopisto 2012; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009.) Kyselyn saatekirje on liitteessä 5.
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8

TULOKSET

8.1

Kyselyyn vastanneiden taustatietoja

Tähän tutkimukseen osallistuneista liikunnan- ja terveystiedonopettajista suurin osa työskenteli yläkouluissa ja lukioissa. Yläkoulussa opettajina toimivia oli 69,6 % ja lukiossa 48,3 %.
Selvästi pienempi osa vastaajista työskenteli alakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuksen parissa, korkeakouluissa tai muualla. Tässä kysymyksessä opettajat ovat voineet valita monta eri kouluastetta, mikä aiheuttaa sen, että vastausten lukumäärä on suurempi
kuin vastaajien lukumäärä.

Vuosina 2012–2017 valmistuneista opettajista suurin osa työskenteli myös yläkouluissa ja
lukioissa. Jakautuminen verrattuna koko joukkoon oli samansuuntaista. Ainoa poikkeus oli,
että vuosina 2012–2017 valmistuneet työskentelivät alakouluissa prosentuaalisesti useammin
kuin jo pidempään työssä olleet. Opettajien kouluasteittaista jakautumista on esitelty tarkemmin kuviossa 5.

Yläkoulu
Lukio
Alakoulu
2011 ja sitä ennen valmistuneet

Amma9llinen oppilaitos

2012 ja sen jälkeen valmistuneet

Korkeakoulu

Kaikki

Joku muu
Aikuiskoulutus
0

10 20 30 40 50 60 70 80
%

KUVIO 5. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien jakautuminen kouluasteille (%).
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8.2

Koulutuksesta saadut valmiudet

Tutkimuksessa mitattiin liikunnan- ja terveystiedonopettajakoulutuksesta saatuja valmiuksia
eri tehtäviin, tietoihin tai taitoihin viisiportaisella Likert-asteikolla. Kaikkien osa-alueiden
yhteenlaskettu keskiarvo oli 3. Parhaat valmiudet vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla oli liikunnanopetukseen (ka=4,19) sekä laji- ja motorisiin taitoihin (ka=4,14). Myös opetuksen suunnitteluun saadut valmiudet koettiin riittäviksi
(ka=3,97). Heikoimmat valmiudet koettiin saaduiksi luokanvalvontaan (ka=1,92), oppilashuoltoon (ka=1,95) ja hallinnollisiin tehtäviin (ka=2,11). Tulokset on raportoitu tarkemmin
taulukossa 2.

Kuviossa 6 näkyy vastausten jakautuminen Likert-asteikon eri luokkiin. Kuviosta voidaan
tarkastella vastausten jakautumista taulukkoa 2 tarkemmin. Useammassa kuin joka toisessa
tutkituista valmiuksista riittämättöminä pidettyjen vastausten määrä jäi alle kymmeneen prosenttiin. Taulukon yläosasta löytyvät ne valmiudet, joiden koettiin olevan hyviä. Kukaan vastanneista ei esimerkiksi pitänyt valmiuksiaan liikunnanopetukseen riittämättöminä. Kuviosta 6
voidaan nähdä heikoimpia tuloksia saaneissa valmiuksissa olevan hyvin vähäinen määrä sellaisia, vastauksia joissa näitä valmiuksia on pidetty riittävinä. Vain noin joka kymmenes vastaajista koki saaneensa häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn riittävästi valmiuksia ja esimerkiksi luokanvalvontaan riittäviä valmiuksia koki saaneensa vain yksi vastaaja.
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TAULUKKO 2. Koulutuksesta saadut valmiudet vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla, n=37.

Tehtävä, tieto tai taito

ka

kh

Liikunnanopetus

4,19

0,9

Laji- ja motoriset taidot

4,14

0,9

Opetuksen suunnittelu

3,97

0,9

Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö

3,78

1,0

Ihmissuhdetaidot

3,62

1,2

Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen

3,51

1,2

Terveystiedon opetus

3,35

1,4

Kasvatustaidot

3,35

1,0

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

3,19

1,1

Heterogeenisten opetusryhmien opetus

3,14

0,9

Opetuksen eriyttäminen

3,05

0,9

Arviointi

3,03

1,0

Koulun liikuntakulttuurin edistäminen

2,89

1,1

Ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen

2,84

1,0

Kouluyhteisössä toimiminen

2,76

1,1

Kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio

2,68

1,1

Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy

2,51

0,9

Häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen

2,49

1,0

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

2,38

1,0

Hallinnolliset tehtävät

2,11

0,9

Oppilashuolto

1,95

0,9

Luokanvalvonta

1,92

1,0
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Ihmissuhdetaidot
Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö
Terveystiedon opetus
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen
Kasvatustaidot
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Arviointi
Koulun liikuntakulttuurin edistäminen
Heterogeenisten opetusryhmien opetus
Opetuksen eriyttäminen
Kouluyhteisössä toimiminen
Kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio
Koulun ja kodin välinen yhteistyö
Häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen
Oppilashuolto
Luokanvalvonta
Ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen
Hallinnolliset tehtävät
Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy
0%

20%

EriCäin riiCämäCömät
Ei riiCävät eikä riiCämäCömät
EriCäin riiCävät

40%

60%

80%

100%
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KUVIO 6. Koulutuksesta saadut valmiudet eri tehtäviin, tietoihin tai taitoihin vuosina 2012–
2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedon opettajilla, n=37.
Opettajat kuvailivat avoimissa vastauksissaan laajemmin kokemuksiaan saaduista valmiuksista. Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisiksi he kokivat omat valmiutensa ja
osaamisensa, ja tunsivatko he tietojensa ja taitojensa olevan riittäviä työelämään siirryttäessä.
Vastaukset voitiin jaksaa neljään eri luokkaan vastausten sisällön perusteella. Yhtä vastausta
ei voitu luokitella mihinkään. Luokittelumenetelmä on kuvattu taulukossa 3. Luokat ja vastausten jakautuminen on kuvattu tarkemmin kuviossa 7.
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TAULUKKO 3. Valmiuksien ja osaamisen luokittelu.

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Kokonaisuudessaan
puutteelliset
tai
riittämättömät valmiudet.

Riittävät valmiudet opetukseen. Puutteelliset tai
riittämättömät opetuksen
ulkopuolisiin asioihin.

Riittävät valmiudet Riittävät valmiutyöelämään aiemman det työelämään
työkokemuksen tai siirryttäessä.
koulutuksen ansiosta.

8%

Puutteelliset valmiudet

32%

Riittävät taidot opetukseen,
riittämättömät muuhun

40%

Riittävät valmiudet kokemuksen
avulla

20%

Riittävät valmiudet

KUVIO 7. Koulutuksesta saatujen valmiuksien luokittelu vuosina 2012–2017 valmistuneilla
liikunnan- ja terveydentiedonopettajilla.

Ensimmäisessä luokassa saatuihin valmiuksiin ei oltu tyytyväisiä, vaan omia tietoja ja taitoja
pidettiin puutteellisina. Tähän luokkaan kahdestakymmenestäkuudesta vastauksesta luokiteltiin kaksi vastausta, eli 7,7 % vastaajista.

“Monilta osin tunsin taitoni puutteelliseksi. Palloilulajien perustaidot puutteelliset, luokanvalvojan tehtävistä ja kouluyhteisössä toimimisesta opettajan roolissa ei mitään kokemusta
opintojen aikana.”
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Toisessa luokassa valmiuksien koettiin olevan hyvät opetukseen liittyvissä taidoissa mutta
opetuksen ulkopuolisissa taidoissa koettiin olevan parantamisen varaa. Tähän luokkaan vastauksista luokiteltiin kymmenen vastausta, eli 38,5 % vastaajista.

“Liikunnanopetukseen ihan riittävät, mutta muissa osa-alueissa riittämättömät. Työhön kuuluu paljon muutakin kuin liikunnanopetusta.”

“Itse liikunnanopetukseen koin omaavani riittävät valmiudet, kaikkeen opetuksen ulkopuoliseen en niinkään.”

Kolmannessa luokassa vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä saamiinsa valmiuksiin ja kertoivat
kokemuksen auttavan työssä ja myös aiemman, erilaisenkin, työkokemuksen katsottiin tehneen opettajantyön helpommaksi. Tähän luokkaan luokiteltiin viisi vastausta, eli 19,2 % vastaajista.

“Pitkä työura alalla ennen koulutusta antoi hyvät valmiudet ja aikaisempi liikunnanohjaajakoulutus ja avoimen yliopiston kasvatustieteelliset opinnot”

“Opintopolkuni oli pitkä ja tein kaikenlaista jo opintojeni aikana. Siksi koin valmiuteni hyvinä
siirtyessäni työelämään.”

Neljännessä luokassa kuitenkin suhtauduttiin omaan osaamiseen ja saatuihin valmiuksiin erittäin positiivisesti ja optimistisesti. Tässä luokassa vastauksia oli kahdeksan, eli 30,8 %.

“Koin, että minulla oli monipuoliset ja vahvat valmiudet liikunnanopetukseen.”

“Valmiudet oli jo riittävät ammattiin tutustumiseen, mutta kokemus antaa niin paljon lisävarmuutta”
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Miesten ja naisten väliset erot koulutuksesta saaduista valmiuksissa

Miesten ja naisten välisiä eroja koulutuksesta saaduista valmiuksissa tutkittiin riippumattomien otosten t-testillä. Miesten ja naisten välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja yhdessäkään valmiudessa. Valmiuksia, joissa keskiarvojen erot sukupuolten välillä olivat suurimpia, on raportoitu liitteessä 11. Vaikka tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt, oli vastauksista nähtävissä miesten vastausten laajempi polarisoituminen. Valmiuksissa, joita koettiin saaduiksi riittävästi, miesten keskiarvot ylittivät naisten keskiarvon, esimerkiksi liikunnanopetuksessa (miesten ka=4,31, naisten ka=4,10) sekä laji- ja motorissa taidoissa (miesten
ka=4,25, naisten ka=4,05). Puolestaan taas niissä valmiuksissa, joita oli saatu riittämättömästi,
olivat miesten keskiarvot naisten vastaavia matalampia, esimerkiksi oppilashuollossa (miesten
ka=1,81, naisten ka=2,05) ja luokanvalvonnassa (miesten ka=1,81, naisten ka=2,00). Tämänlainen kaava toistui liikunnalliseen elämäntapaan kannustamista sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja lukuun ottamatta kaikissa valmiuksissa. Asteikon keskiosaan, välille 3,00-3,10, jäivät
kolme valmiutta, jotka eivät neutraalisuudessaan noudattaneet mainittua sukupuolikaavaa.
Koulutuksesta saatuja valmiuksia on raportoitu tarkemmin kuviossa 8.
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KUVIO 8. Koulutuksesta saadut valmiudet vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja
terveystiedonopettajilla sukupuolittain.
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8.3

Opettajien yleisimmät työtehtävät

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien yleisimpiä työtehtäviä tai niissä tarvittuja taitoja mitattiin Likertin viisiportaisella asteikolla 1–5 (1=harvemmin, 5=päivittäin). Yleisimpiä tarvittuja
taitoja olivat ihmissuhde- (ka=4,67), kasvatus- (ka=4,61) sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot
(ka=4,56). Näiden jälkeen tulivat liikunnanopetus (ka=4,47), opetuksen suunnittelu (ka=4,42),
eriyttäminen (ka=4,36) ja kouluyhteisössä toimiminen (4,44). Harvinaisimmat työtehtävät
liittyivät oppilashuoltoon (ka=2,78), terveystiedon opetukseen (ka=3,19), luokanvalvontaan
(ka=3,25) ja hallinnollisiin tehtäviin (ka=3,31). Tuloksia tulkittaessa tulee kiinnittää huomiota
myös keskihajontaan. Suuri keskihajonta tarkoittaa sitä, että vastauksissa on ollut isoja eroja,
esimerkiksi osa opettajista ei opeta lainkaan terveystietoa, kun taas osa opettaa sitä useinkin
(kh=1,7), tai osa opettajista toimii luokanvalvojina ja osa ei (kh=1,6). Tulokset on raportoitu
tarkemmin taulukossa 4 ja vastausten jakautumista on kuvattu kuviossa 9.

Kuviossa 9 näkyy vastausten jakautuminen Likert-asteikon eri luokkiin. Kuviosta voidaan
tarkastella vastausten jakautumista taulukkoa 4 tarkemmin. Puolet tutkituista taidoista tai tehtävistä olivat sellaisia, joita yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoivat tarvitsevansa vähintään viikoittain. Taulukon yläosasta löytyvät ne taidot tai tehtävät, joita tarvittiin useinten.
Vain joka kymmenes vastaajista tarvitsi ihmissuhde-, kasvatus- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojaan harvemmin kuin useita kertoja viikossa. Yli puolet vastaajista raportoivat kaikkien
tehtävien ja taitojen toistuvan vähintään viikoittain. Yleisimpiä työtehtäviä tai tehtävien useutta ei vertailtu sukupuolten välillä.
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TAULUKKO 4. Yleisimmät työtehtävät, tai niissä tarvitut taidot vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla, keskiarvo (ka), keskihajonta (k), n=36.

Työtehtävä, tieto tai taito

ka

kh

Ihmissuhdetaidot

4,67

1,1

Kasvatustaidot

4,61

1,1

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

4,56

1,1

Liikunnanopetus

4,47

1,3

Kouluyhteisössä toimiminen

4,44

1,1

Opetuksen suunnittelu

4,42

1,2

Opetuksen eriyttäminen

4,36

1,0

Heterogeenisten opetusryhmien opetus

4,33

1,2

Laji- ja motoriset taidot

4,31

1,1

Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö

4,28

1,1

Arviointi

4,22

1,2

Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy

4,11

1,1

Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen

4,00

1,2

Ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen

3,92

1,2

Kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio

3,78

1,1

Häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen

3,72

1,3

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

3,56

1,3

Koulun liikuntakulttuurin edistäminen

3,39

0,8

Hallinnolliset tehtävät

3,31

1,5

Luokanvalvonta

3,25

1,6

Terveystiedon opetus

3,19

1,7

Oppilashuolto

2,78

1,1
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Ihmissuhdetaidot
Kasvatustaidot
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Liikunnanopetus
Kouluyhteisössä toimiminen
Opetuksen suunnittelu
Heterogeenisten opetusryhmien opetus
Opetuksen eriyttäminen
Laji- ja motoriset taidot
Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö
Arviointi
Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy
Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen
Häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen
Ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen
Kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio
Terveystiedon opetus
Hallinnolliset tehtävät
Luokanvalvonta
Koulun ja kodin välinen yhteistyö
Koulun liikuntakulttuurin edistäminen
Oppilashuolto
0%

Harvemmin

Kuukausittain

Viikottain

20%

40%

60%

Useita kertoja viikossa

80%

100%

Päivittäin

KUVIO 9. Työtehtävien useus vuosina 2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla, n=36.

8.4

Koulutuksesta saatujen valmiuksien ja yleisimpien työtehtävien välinen vertailu

Koulutuksesta saatujen valmiuksien ja yleisempien työtehtävien tai työssä tarvittujen taitojen
kohtaamista on vertailtu kuviossa 10. Vaaka-akselilla on kuvattu koulutuksesta saatuja val47

miuksia viisiportaisella Likert-asteikolla (1=erittäin riittämättömät, 2=melko riittämättömät,
3=ei riittävät eikä riittämättömät, 4=melko riittävät, 5=erittäin riittävät) ja pystyakselilla työtehtävien tai työssä vaadittujen taitojen useutta vastaavasti Likertin asteikolla (1=harvemmin,
2=kuukausittain, 3=viikoittain, 4=useita kertoja viikossa, 5=päivittäin.)

Sijoittuminen asteikolla oikealle tarkoittaa koulutuksesta saatujen valmiuksien olevan riittäviä
ja taulukosta oikealta löytyvät liikunnanopetus, laji- ja motoriset taidot ja opetuksen suunnittelu. Asteikon yläosissa olevat työtehtävät tai niissä tarvitut taidot toistuvat useimmiten.
Useimmiten toistuvia työtehtäviä tai taitoja ovat siis ihmissuhdetaidot, kasvatustaidot ja tunne- ja vuorovaikutustaidot. Näin ollen mitä korkeammalla tehtävä tai taito on, sitä tärkeämpää
olisi sen sijoittuminen vaaka-akselin oikeaan laitaan. Vasemmalta alakulmasta löytyvät taas
työtehtävät ja taidot, joihin ei ole saatu riittäviä valmiuksia mutta joita ei myöskään tarvita
kovinkaan usein. Esimerkiksi oppilashuolto on harvemmin toistuva työtehtävä, johon vastaajat eivät kokeneet saaneensa riittävästi valmiuksia. Oppilashuollon yläpuolelta löytyy luokanvalvonta, joka tehtävänä toistuu huomattavasti oppilashuoltoa useammin mutta luokanvalvontaan saadut valmiudet koettiin kuitenkin hieman oppilashuollon valmiuksia heikompina. Parasta olisi, että kaikkiin taitoihin koettaisiin saadut riittävät valmiudet mutta realistisesti ajatellen taitojen ja tehtävien optimaalinen sijoittuminen kuvioon mukailisi vasemmalta alhaalta
oikealla ylös kulkevaa kuvitteellista linjaa. Suurin osa kuviossa olevista tehtävistä tai taidoista
näyttääkin sijoittuvan kuvioon lähelle tätä linjaa. Terveystiedon opetus poikkeaa muista, mutta syynä voidaan sanoa olevan suuri keskihajonta vastauksissa, koska osa vastanneista opettajista ei opettanut sitä lainkaan.
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5

Kasvatustaidot

Ihmissuhdetaidot

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

4.5

Liikunnanopetus

Kouluyhteisössä toimiminen
Heterogeenisten Opetuksen eriyttäminen
opetusryhmien opetus
Arviointi

Työtehtävien useus

Häiriökäyttäytymisen
ennaltaehkäisy

4

Opetuksen suunnittelu

Monipuolinen
opetusmenetelmien käyttö

Laji- ja motoriset taidot

Ei-aktiivisten oppilaiden Liikunnalliseen elämäntapaan
kannustaminen
aktivointi
Häiriökäyttäytymistilanteissa
toimiminen
Kollegiaalinen yhteistyö

3.5

Koulun ja kodin välinen
yhteistyö

Luokanvalvonta

Hallinnolliset tehtävät

Koulun liikuntakulttuurin
edistäminen
Terveystiedon opetus

3

Oppilashuolto

2.5
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Koulutuksen antamat valmiudet työtehtäviin

KUVIO 10. Koulutuksesta saatujen valmiuksien ja yleisimpien työtehtävien useus vuosina
2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla.

8.5

Odotusten ja todellisuuden kohtaaminen

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millä tavalla vuosina 2012–2017 valmistuneiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien odotukset työelämästä kohtaavat todellisuuden kanssa.
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kohtaako todellisuus odotusten kanssa positiivisesti,
negatiivisesti vai neutraalisti. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, löytyykö vastauksista yhteisiä
tekijöitä tai suurempia asiakokonaisuuksia, joihin odotukset kohdistuvat. Vastaajilta kysyttiin
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heidän kokemuksiaan työelämästä verrattuna niihin kohdistuneisiin odotuksiin. Vastaukset
kerättiin avoimilla kysymyksillä, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisia odotuksia
heillä oli ollut liikunnanopettajan työstä ja millä tavalla todellisuus oli lopulta vastannut näitä
odotuksia. Vastauksia saatiin yhteensä 28 kappaletta.

Vastaukset jaettiin sisällön perusteella positiivisiin, neutraaleihin tai negatiivisiin. Positiivinen
vastaus tarkoitti sitä, että työelämä oli mieluinen yllätys, negatiivinen tarkoitti epämieluisaa
yllätystä ja neutraali sitä, että todellisuus kohtasi odotusten kanssa. Osassa vastauksissa oli
mainittu neutraalin lisäksi joko positiivinen tai negatiivinen seikka. Positiivisia vastauksia oli
1, positiivis-neutraaleja 2, neutraaleja 12, negatiivis-neutraaleja 3 ja negatiivisia 9. Yhtä vastausta ei voitu luokitella mihinkään luokkaan. Luokat ja vastausten jakautuminen on kuvattu
tarkemmin kuviossa 11.

14
12
10
8
6
4
2
0

Positiivinen

Positiivis-neutraali

Neutraali

Negatiivis-neutraali

Negatiivinen

KUVIO 11. Odotusten kohtaaminen todellisuuden kanssa vuosina 2012–2017 valmistuneilla
liikunnan- ja terveystiedonopettajilla, n=28.
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Vastaukset analysoitiin ja kukin tiivistettiin yhteen vastausta kuvaavaan lauseeseen tai sanaan,
esim. “välineet ja rahat tiukassa”, “opetuksen ulkopuoliset tehtävät” tai “häiriökäytös.” Tällaisia yhteisiä tekijöitä saatiin yhteensä 17 kappaletta. Vastauksista kymmenen ei sisältänyt luokiteltavia seikkoja, vain kuvauksen todellisuuden vastaavuudesta odotuksiin. Tämän jälkeen
vastauksille määriteltiin ydinasia, joilla saataisiin rajattua samankaltaisia asioita ryhmiin. Yhteisiksi tekijöiksi löydettiin mm. “oppilaat”, “opetuksen ulkopuoliset tehtävät” ja “työn kuormittavuus.” Kuvioissa 2–3 sekä liitteissä 7–10 on kuvattu vastausten analysointia ja tiivistystä
sekä luokittelun etenemistä. Luokkia saatiin yhteensä kuusi kappaletta, joissa kussakin oli 2–5
alkuperäistä vastausta. Osa vastauksista sisälsi asioita useista eri luokista, jolloin ne sisällytettiin kaikkiin eri luokkiin. Taulukossa 5 on raportoitu vastausten lukumäärällinen jakautuminen luokkiin.

”Ajattelin työn olevan pitkälti omien opetustuntien suunnittelua ja pitoa, mutta eihän se näin
ole. Yllätyin, kuinka paljon sitä muuta hommaa on.”
Opetuksen ulkopuoliset tehtävät nousivat vastauksissa esille useimmiten. Viidessä vastauksessa mainittiin opetuksen ulkopuoliset tehtävät ja näistä neljässä kyse oli negatiivissävytteisestä asiasta ja viidennessä negatiivis-neutraalista. Vaikka osalla vastaajista oli aiempaa kokemusta opetustyöstä, yllätti silti opetuksen ulkopuolisen työn määrä. Vastauksissa nousi esille muun muassa tilojen varaaminen, viestintä, suunnittelutyö, luokanvalvonta ja ryhmänhallinta. Vastaajien valmiudet liikunnanopetukseen olivat jo kohdassa 8.2 todetusti hyvät ja opettamisesta pidettiinkin jopa nautittavana asiana, mutta todellisuudessa kuitenkin opetustaidot
olivat niitä taitoja, joita ilmoitettiin tarvitsevan huomattavasti odotettua vähemmän.

”Oppilasaines on muuttunut yhä enemmän sellaiseksi, joka haluaisi aina valita ja/tai päättää
mitä tehdään. Huonot käytöstavat ovat lisääntyneet.”

Vastaajat kokivat oppilaisiin liittyvät asiat, kuten käyttäytymisen, poikenneen koulutuksen
aikaisista odotuksista negatiivisesti. Oppilaiden huonojen käytöstapojen, häiriökäyttäytymisen
ja haastavan asenteen kerrottiin yllättäneen epämieluisalla tavalla. Oppilaisiin liittyviä asioita
mainittiin neljässä vastauksessa ja ne olivat kaikki sävyltään negatiivisia. Vastauksissa nousi
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esille edellä mainittujen asioiden lisäksi myös oppilaiden haluavan itse päättää, mitä tunneilla
milloinkin tehdään ja näiden kokevan itsellään olevan vain oikeuksia ilman velvollisuuksia.
Oppilailla mainittiin olevan ongelmia, jotka vaativat esiin kaivamista ja myös oppilaiden pahoinvoinnin määrä oli odotuksia korkeammalla.

”Vastasi odotuksia, että raskasta on ja opehuoneessa ei ehdi viettää aikaa.”
Työn kuormittavuus nostettiin esille neljässä vastauksessa. Näissä kaikissa vastaajat kertoivat
työn kuormittavan välillä paljonkin mutta tätä kuormittavuutta ei pidetty yllätyksenä. Vastauksissa mainittiin työn kuormituksen olevan korkeimmillaan opetuksen alkuvaiheessa ja siihen vaikuttavan erityisesti oppilaiden suunnalta koettu opettajan testaaminen. Lisäksi työn
epätasainen jakautuminen vuoden ajalle mainittiin kuormittavana etenkin talvikuukausien
kohdalla. Työn sanottiin olevan raskasta eikä opettajanhuoneessa ehdi viettämään aikaa, mutta tällaista oli myös odotettu.

”Välinehankintojen rahat/tilat ovat tiukemmalla, kuin kuvittelin.”

Opetustilojen ja liikuntavälineiden tilanne oli yllättänyt vastaajat negatiivisesti. Kaikissa kolmessa näitä käsittelevissä vastauksessa vastaajat kertoivat tilojen varaamisen olleen työlästä ja
välinetilanteen tai -hankintojen tuottaneen haasteita. Koulutuksen aikana yliopistolla käytettävissä olleiden välineiden runsauden ja tilavarausten helppouden maalaama ”ruusuinen kuva”
ei vastannut todellisuutta työelämään siirryttäessä.
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TAULUKKO 5. Odotusten ja todellisuuden kohtaamisen luokittelu vuosina 2012–2017 valmistuneiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien kanssa.

Luokka

Positiiviset

Positiivis-

Neutraalit

Negatiivis-

Negatiiviset

vastaukset

neutraalit

vastaukset

neutraalit

vastaukset

vastaukset

vastaukset

Opetuksen ulkopuo-

1

4

liset tehtävät
Oppilaat

4

Työn kuormittavuus

4

Tilat ja välineet

1

Opetustyö

1

1

1
1

Työyhteisö

1

1

Niissä vastauksissa, joissa oli mainittu luokittelukelpoisia, konkreettisia asioita, vastaajien
kokema odotusten ja todellisuuden muodostama ristiriita oli koettu pääosin negatiivisesti.
Useimmat epämieluisat yllätykset liittyivät joko oppilaiden käyttäytymiseen tai opetuksen
ulkopuolisiin tehtäviin. Vastauksissa oli usein mainittu työn kuormittavuus, työ koettiin raskaaksi mutta se ei kuitenkaan poikennut odotuksista. Opettajat eivät kuvanneet positiivisia
tuntemuksia vastauksissa, joten näihin vaikuttaneista tekijöistä ei saatu selvyyttä. Naisten ja
miesten välillä eroja löytyi “oppilas”-luokassa, jossa kaikki neljä negatiivista vastausta olivat
miesopettajilta. Sitä vastoin taas ”työympäristö”, “työyhteisö” mainittiin kahdesti, molemmat
neutraaleina, naisopettajien mainitsevana. Naisten ja miesten vastaukset jakautuivat muissa
luokissa tasaisesti.
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8.6

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky

8.6.1

Vuonna 2011 ja sitä ennen sekä 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden työkyky

Kyselyyn vastanneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat arvioivat oman työkykynsä kokonaisuudessaan hyväksi (n= 238, 8.01±1.32). Nykyistä työkykyä verrattiin oletettuun parhaaseen
työkykyyn asteikolla 0-10, nollan ollessa ei lainkaan työkykyinen ja 10 ollessa paras mahdollinen työkyky. 2012 ja sen jälkeen valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat (n=39,
8.62±1.37) kokivat työkykynsä tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin 2011 ja sitä ennen valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat (n=199, 7.89±1.28, p = 0.002).

TAULUKKO 6. Vuonna 2011 ja sitä ennen sekä vuoden 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden
liikunnan- ja terveystiedonopettajien nykyinen koettu työkyky asteikolla 0–10. N, keskiarvo,
ka, keskihajonta kh, t-arvo ja p-arvo.

Valmistumisvuosi

n

ka

kh

t-arvo

p-arvo

2011 ja ennen

199

7.89

1.28

-3.186

0.002**

2012 ja sen jälkeen

39

8.62

1.37

Yhteensä

238

8.01

p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05* tilastollisesti merkitsevä ero ikäryhmien välillä.

8.6.2

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky sukupuolittain

Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä koettuun työkykyyn (p=0.519). Niin
naiset kuin miehet kokivat työkykynsä keskimääräisesti hyväksi. Asteikolla 0–10 ( 0=ei lainkaan työkykyinen, 10=paras mahdollinen työkyky) molemmat sukupuoliryhmät saavuttivat
hyvä arvoja.
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TAULUKKO 7. Naisten ja miesten koettu työkyky asteikoilla 0–10. N, keskiarvo (ka), keskihajonta (kh), t-arvo ja p-arvo.

Sukupuoli

n

ka

kh

t-arvo

p-arvo

Miehet

83

8.10

1.38

0.646

0.519

Naiset

153

7.98

1.29

Yhteensä

236

p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05* tilastollisesti merkitsevä ero sukupuoliryhmien välillä.

8.6.3

Työkyky fyysisten ja henkisten valmiuksien mukaan

Kyselyssä tarkasteltiin erikseen fyysistä ja henkistä työkykyä. Fyysisiä (taulukko 8) ja henkisiä (taulukko 9) valmiuksia verrattiin 2011 ja sitä ennen sekä 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden välillä. Vastausten mukaan 2012 ja sen jälkeen valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat (n=39, 4.46±0.72) kokivat fyysisen työkykynsä tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin 2011 ja sitä ennen valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat (n=199,
3.93±0.87, p=0.000). Molemmat ryhmät kuitenkin saavuttivat hyvän työkyvyn asteikon ollessa 1–5 (1=erittäin huono, 2= huono, 3=ei hyvä/ ei huono 4=hyvä, 5=erittäin hyvä).

TAULUKKO 8. Vuonna 2011 ja sitä ennen ja 2012 jälkeen valmistuneiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien koettu fyysinen työkyky (1–5) N, keskiarvo (ka), keskihajonta (kh), tarvo ja p-arvo.

Valmistumisvuosi

n

ka

kh

t-arvo

p-arvo

-3.568

0.000***

2011 ja ennen

199

3.93

0.87

2012 ja sen jälkeen

39

4.46

0.72

Yhteensä

238

p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05* tilastollisesti merkitsevä ero ikäryhmien välillä.
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Kyselyn mukaan ryhmien välillä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa henkisessä
työkyvyssä. Molemmat ryhmät saavuttivat hyvän tason henkisen työkyvyn osa-alueelta, joka
tukee tämän tutkimuksen muita työkyvyn tuloksia. Henkinen ja fyysinen työkyky näyttäytyy
molemmat vahvoina, eikä kumpikaan vaikuta selvästi keskiarvoa alentavasti tai kohottavasti
kokonaisvaltaiseen työkykyyn.

TAULUKKO 9. Vuonna 2011 ja sitä ennen ja 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden koettu henkinen työkyky (1–5) N, keskiarvo ka, keskihajonta kh, t-arvo ja p-arvo.

Valmistumisvuosi

n

ka

kh

t-arvo

p-arvo

-1.326

0.186

2011 ja ennen

199

4.01

0.86

2012 ja sen jälkeen

39

4.21

0.89

Yhteensä

238

p < 0.001***; p < 0.01**; p < 0.05* tilastollisesti merkitsevä ero ikäryhmien välillä.
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8.6.4

Työkyky kouluasteittain

Kouluasteittain tarkasteltuna liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky vaihteli. Alakoulun (7.82±1.65) ja ammatillisen koulutuksen opettajilla (7.81±1.69) oli matalin koettu työkyky. Korkein koettu työkyky oli aikuiskoulutuksen opettajilla (8.25±1.32) ja lukiossa opettavilla (8.17±1.22). Yläkoulussa opettavat opettajat asettuivat tähän väliin (8.01±1.30). Yksikään
kouluaste ei eronnut muusta massasta tilastollisesti merkitsevästi. Osa opettajista työskenteli
kahdella tai kolmella eri asteella.

9
8
Koe&u työkyky

7
6
5
4
3
2
1
Alakoulu
(n=33)

Yläkoulu
(n=167)

Lukio (n=115) AmmaKkoulu Aikuiskoulutus
(n=21)
(n=4)
Kouluaste

KUVIO 12. Koettu nykyinen työkyky kouluasteittain. (0–10)

8.6.5

Työkyky luokkakoon mukaan

Liikunnan ja terveystiedon opetusryhmät jaettiin kolmeen luokkaan vastausten perusteella.
Luokat olivat 2–19, 20–27 ja 28 tai enemmän oppilaita. Ryhmäkoon ja työkyvyn välillä ei
havaittu tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota liikunnan opettamisessa (0.031, p=0.637) eikä
terveystiedon opetuksessa (-0.021, p=0.766).
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TAULUKKO 10. Koettu työkyky ryhmäkoon mukaan liikunnanopetuksessa. N, keskiarvo
(ka), keskihajonta (kh), ANOVA, Tukey HSD.

Ryhmäkoko

n

ka

kh

ANOVA

2–19

71

8.04

1.43

0.767

20–27

138

7.99

1.28

≥28

18

8.22

1.26

Yhteensä

227

8.02

1.32

Tukey HSD
0.711

Df1=2, Df2=224

TAULUKKO 11. Koettu työkyky ryhmäkoon mukaan terveystiedon opetuksessa. N, keskiarvo (ka), keskihajonta (kh), ANOVA, Tukey HSD.

Ryhmäkoko

n

ka

kh

ANOVA

Tukey HSD

2–19

44

8.05

1.45

0.755

0.747

20–27

97

8.04

1.31

≥28

28

8.25

1.27

Yhteensä

169

8.08

1.34

Df1=2, Df2=166

8.6.6

Työkyky työsuhteen laadun mukaan

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvyn keskiarvo vaihteli hieman työsuhteen laadun
mukaan. Kaikkein työkykyisimpiä olivat määräaikaisessa työsuhteessa olevat liikunnan- ja
terveystiedonopettajat (8.55±1.60). Täysipäiväisessä työsuhteessa olevat liikunnan- ja terveystiedon opettajat ilmoittivat työkykynsä heikoimmaksi (7.89±1.28). Vakituisessa (7.98±1.25)
työsuhteessa sekä osa-aikaisena opettajana toimivat (8.00±1.41) opettajat ilmoittivat työkykynsä suunnilleen yhtä hyviksi. Yksikään työsuhde ei kuitenkaan poikennut tilastollisesti
merkitsevästi muusta joukosta.
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9
8

Koe&u työkyky

7
6
5
4
3
2
1
0
Osa-aikainen (n=6) Täysipäiväinen (n=27) Määräaikainen (n=22) Vakituinen (n=206)
Työsuhteen laatu

KUVIO 13. Koettu työkyky työsuhteen laadun mukaan. (0–10)

8.6.7

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä edistävät ja kuormittavat tekijät

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyyn vaikuttavia tekijöitä selvitettiin kyselyssä
avoimella kysymyksellä, jossa pyydettiin kuvailemaan omaa työkykyä edistäviä ja kuormittavia tekijöitä. Vastauksia kysymykseen tuli yhteensä 175, joista naisten kommenttien osuus
(n=117, 67 %) oli selvästi miesten osuutta (n=58, 33 %) suurempi. Työkykyä kuormittavia
tekijöitä oli ilmoitettu selvästi enemmän kuin työkykyä edistäviä tekijöitä.

Vastaukset jaettiin ensin joko työkykyä edistäviin tai kuormittaviin tekijöihin. Jaottelun jälkeen sisältöä luokiteltiin vastausten perusteella. Vastaukset analysoitiin ja vastaukset pelkistettiin sanoiksi kuten ”oppilaat” tai ”terveys ja toimintakyky”. Pelkistyksen jälkeen vastaukset
siirrettiin luokkien alle. Kuormittavat ja edistävät tekijät kvantifioitiin erikseen. Luokat ja
vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 12.
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TAULUKKO 12. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä edistäviä ja kuormittavia
tekijöitä luokittain. N=175.

Luokka

Työkykyä edistävät vas-

Työkykyä kuormittavat vasta-

taukset

ukset

54

13

Työyhteisö / ilmapiiri
Työn sisältö

(n)

36

(n)

54

Terveys ja toimintakyky

30

32

Oppilaat

25

26

Tilat ja välineet

12

37

Työn johto ja esimiehet

11

12

Ammattitaito ja oma osaaminen

9

-

Työsuhteen laatu

-

9

Äänenkäyttö ja ääniongelmat

-

9

Muutos ja muutokset työssä

-

19

Melu

-

24

Opetuksen ulkopuoliset työt

-

30

Aikataulu ja kiire

-

35

Kommentit analysoitiin, pelkistettiin ja lopuksi sisältö luokiteltiin joko edistäväksi tai kuormittavaksi tekijäksi. Joissakin kommenteissa oli sekä edistäviä että kuormittavia tekijöitä,
jolloin niistä jaettiin sisältö molempiin luokkiin.

Alla oleva vastaus luettiin ja analysoitiin ensiksi. Vastaus määriteltiin kuormittavaksi tekijäksi
erilaisten oireiden ja vaivojen takia. Vastauksia luokiteltiin suurempien kokonaisuuksien alle
ja yllä oleva vastaus käsittelee terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä, jolloin se
ollaan kirjattu ”terveys ja toimintakyky” –luokkaan kuormittavaksi tekijäksi.
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”En pysty enää juoksemaan tai hyppäämään, en ole ketterä. Onnun kävellessä usein. Molempiin nilkkoihin tehty 4 tunnin ryhdistämisleikkaus ja vasemmassa polvessa nivelrikon takia
proteesi. Oikea nilkka tällä hetkellä kaikkein kipein. Kipulääkkeitä en juuri uskalla syödä, kun
maksa vaurioitunut jo pahasti sappitiehyitten tulehduksen vuoksi. Myös paksunsuolen krooninen tulehdus, mutta se ei haittaa työtä.”

Seuraava vastaus analysoitiin edistäväksi tekijäksi ja se käsittää muitakin osa-alueita kuin
oman terveyden ja toimintakyvyn. Vastauksesta saatiin työyhteisö, oppilaat ja terveys ja toimintakykyluokkaan vastaus edistävänä tekijänä.

”Työkykyä edistävät hyvä työyhteisö ja kollegat, mukavat oppilaat, hyvä työskentelyympäristö, omasta kunnosta ja terveydestä huolehtiminen.”

Joissakin vastuksissa oli kirjoitettu työkykyä kuormittavia ja edistäviä tekijöitä, jolloin niitä
piti analysoida hieman tarkemmin. Alla olevasta saatiin edistäviksi tekijöiksi lomat sekä
kuormittaviksi tekijöiksi työn sisältö, tilat ja ääniongelmat. Kaikki kyselyn vastaukset saatiin
analysoitua ja luokiteltua eikä neutraaleja vastauksia jäänyt jäljelle.

”Suuri opetustuntimäärä (liikuntaa), liikuntatilojen sisäilma, äänenkäyttö kuormittavat. Loma-aikojen palautumismahdollisuudet edistävät.”

Tulosten perusteella liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyyn vaikuttaa kuormittavasti
eniten työn sisältö, aikataulu ja kiire, tilat ja välineet sekä henkilökohtainen terveys ja toimintakyky. Eniten liikunnan- ja terveystiedon työtä edistävinä tekijöinä nähtiin puolestaan yhtä
lailla työn sisältö, työyhteisö ja ilmapiiri sekä henkilökohtainen terveys ja työkyky. Oppilaat
vaikuttivat opettajien työkykyyn yhtä usein sekä edistävästi että kuormittavasti.

8.7

Liikunnan- ja terveystiedonopettajilla esiintyvät sairaudet

Kyselyssä tiedusteltiin liikunnan- ja terveystiedon opettajilla esiintyviä sairauksia. Yleisimmät
sairaudet molemmissa ryhmissä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (2011 ja ennen valmistu61

neilla 50,7 % ja 2012 ja sen jälkeen valmistuneilla 38,5 %). Myös tapaturmavammat olivat
molemmissa ryhmissä yleisiä (2011 ja ennen valmistuneet 32,3 %, 2012 ja jälkeen valmistuneet 30,8 %) Hengityselinten sairauksia oli ilmoitettu kolmanneksi eniten molemmissa ryhmissä (2011 ja ennen valmistuneet 15,4 % ja 2012 ja jälkeen valmistuneet 20,5 %). 2011 ja
sitä ennen valmistuneiden ja 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden sairauksien esiintyvyyden
välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa missään sairauskategoriassa (p=0.053–0.931)

TAULUKKO 13. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien itse todetut ja lääkärin toteamat sairaudet valmistumisvuoden mukaan (%), prosenttiosuuksien vertailu khiin neliö -testillä.
N=240

Muuttuja

2011 ja ennen valmistuneet (n=201)
(%)

2012 ja sen jälkeen
valmistuneet (n=39)
(%)

parvo

50.7

38.5

0.160

32.3

30.8

0.848

Hengityselinten sairaus

15.4

20.5

0.430

Verenkiertoelimistön sairaus

9.5

10.3

0.876

Hermoston tai aistimien sairaus
(Näkö, kuulo, hermosairaus)
Ruoansulatusjärjestelmän sairaus

9.5

7.7

0.727

8.5

12.8

0.388

Ihon sairaus

7.5

15.4

0.109

Mielenterveyden ongelma

5.5

5.1

0.931

Umpierityksen ja aineenvaihdunnan
sairaudet (diabetes tms.)
Virtsa- tai sukupuolielinten sairaus

4.5

5.1

0.859

3.0

5.1

0.495

Kasvain

3.0

5.1

0.495

Veren taudit ja synnynnäiset viat

2.0

7.7

0.053

Tuki- ja liikuntaelinsairaus
Tapaturmavamma

(%
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8.8

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien sairauspoissaolopäivät valmistumisvuoden mukaan

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien sairauspoissaoloja tiedusteltiin viimeisen vuoden osalta
itse ilmoitettuina poissaolopäivien määrillä. Molemmissa ryhmissä suurin osa opettajista ilmoitti, ettei ollut yhtään päivää poissa tai oli ollut poissa korkeintaan yhdeksän päivää. Yli
100 päivää poissaolleita oli 2011 ja sitä ennen valmistuneista vain 1,5 % ja 2012 ja sen jälkeen valmistuneista ei lainkaan. Taulukosta 14 voidaan havaita, ettei ryhmien välillä ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa sairauspoissaolopäivissä.

TAULUKKO 14. Sairauspoissaolopäivät viimeisen vuoden aikana liikunnan- ja terveystiedonopettajilla valmistumisvuoden mukaan. (%)

2011 ja sitä ennen

2012 ja sen jälkeen

valmistuneet (n=196)

valmistuneet (n=37)

Sairasolopäivät

n

%

n

%

Ei lainkaan

65

33.2

12

32.4

Korkeintaan 9 päivää

91

46.4

16

43.2

10–24 päivää

22

11.2

5

13.5

25–99 päivää

15

7.7

4

10.8

100–365 päivää

3

1.5

0

0.0

Yhteensä

196

100.0

37

100.0

χ2=1.161, df 4, p=0.884
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9

POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden
liikunnan- ja terveystiedonopettajien koulutustyytyväisyyttä ja koulutuksesta saatuja valmiuksia työhön sekä koulutuksen aikana ammatista muodostuneiden odotusten realistisuutta. Lisäksi selvitettiin liikunnan- ja terveystiedonopettajien koettua työkykyä, jossa verrattiin vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneiden vastauksia muihin liikunnan- ja terveystiedonopettajiin.
Työkykykäsitteen sisällä selvitettiin liikunnan- ja terveystiedonopettajilla esiintyviä vammoja
ja niistä aiheutuvia sairauspoissaolopäivien määrää. Tutkimus antaa tietoa liikunnanopettajakoulutuksen vastaavuudesta työelämään ja sen miten vastavalmistuneet kokevat valmiutensa
suoriutua töissä. Lisäksi tutkimus antaa ajankohtaisen kuvan liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvystä, siihen vaikuttavista tekijöistä, vammoista ja sairauspoissaoloista.

9.1

Koulutuksesta saadut valmiudet ja yleisimmät työtehtävät

Vuosina 2012–2017 valmistuneet liikunnan- ja terveystiedonopettajat olivat saaneet koulutuksesta parhaat valmiudet liikunnanopetukseen sekä laji- ja motorisiin taitoihin. Myös opetuksen
suunnitteluun saadut valmiudet koettiin riittäviksi. Näitä valmiuksia piti riittävinä neljä viidestä vastaajasta. Heikoimmat valmiudet oli saatu luokanvalvontaan ja oppilashuoltoon sekä
myös hallinnollisiin tehtäviin ja seitsemän kymmenestä vastaajasta piti näitä valmiuksia riittämättöminä. Tulokset vahvistavat Huhtiniemen (2011, 51–52) ja Nupposen ym. (2000, 14–
15) aiempia havaintoja. Koulutuksesta saaduissa valmiuksissa ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja miesten ja naisten välillä, mikä on yhdenmukaista Huhtiniemen (2011, 58) havaintojen kanssa. Miesten vastauksissa oli havaittavissa kuitenkin vastausten suurempi polarisoituminen. Valmiuksissa, joita koettiin saaduiksi riittävästi, miesten keskiarvot ylittivät naisten keskiarvon. Puolestaan taas niissä valmiuksissa, joita oli saatu riittämättömästi, olivat
miesten keskiarvot naisten vastaavia matalampia. Tämä vastausten polarisoituminen oli nähtävissä lähes kaikissa valmiuksissa. Samanlaista ilmiötä ei ole ollut löydettävissä aiemmista
tutkimuksista.
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Vastaajat pitivät valmiuksiaan pääosin riittävinä opetustyöhön. Vain kaksi vastaajaa 26:sta
kokivat valmiuksiensa opettajana toimimiseen olevan täysin puutteelliset. Loput vastaajista
kokivat valmiuksiensa riittävän varsinaiseen opetustyöhön. Kuitenkin vain puolet vastaajista
pitivät valmiuksiaan riittävinä myös opetuksen ulkopuoliseen työhön. Riittävien valmiuksien
taustalla oli usealla vastaajalla aiempi kokemus opetustyöstä, joka helpotti oman osaamisen
kehittymistä ja koulumaailmassa pärjäämistä. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Mäkelä ym.
2012; Huhtiniemi 2011) liikunnanopetus ja opetuksen suunnittelu ovat olleet yleisimmät työtehtävät, jolloin työssä pärjäämiseksi näiden taitojen ja valmiuksien pitäisikin olla riittäviä.
Kuitenkin opetuksen ulkopuolinen työmäärä on lisääntynyt sekä tämän että aiempien tutkimusten perusteella, mikä taas asettaa haasteita koulutuksen tuottamia valmiuksia ajatellen.
Aiemmissa tutkimuksissa on noussut esille opetusharjoittelun saama palaute, jonka mukaan
opetusharjoittelun toivottaisiin olevan autenttisempaa ja pitkäkestoisempaa, jolloin opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua enemmän myös opetuksen ulkopuoliseen työhön ja opettajan
arkeen laajemmalla näkökulmalla. (Mikkonen 2009, 92–93; Palomäki 2009, 60–62.) Vastauksista on nähtävissä, että aiempi työkokemus parantaa koettuja valmiuksia ja antaa opettajille
paremmat mahdollisuudet pärjätä työssään. Opetusharjoittelu on hyödyllinen mutta voitaisiinko sitä edelleen kehittää? (Dowling 2011, 214; Hirvensalo & Numminen 1997; Laakso 1998.)

Vastausten perusteella pelkästään liikunnanopettajaopinnot ja opetusharjoittelu eivät pystyneet antamaan riittäviä valmiuksia varsinaisen liikunnanopetuksen ulkopuolelle, mihin taas
aiemmin kartutettu työkokemus pystyi. Voidaanko työkokemuksen sanoa olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä liikunnanopettajien valmiuksien kehittämiseen? Tulisiko opetusharjoittelua laajentaa kattamaan nykyistä mallia enemmän varsinaista opettajan arkea opetuksen ulkopuolisten töiden ja muiden vähemmälle huomiolle jäävien asioiden merkeissä? Toisaalta voidaan myös pitää luonnollisena jatkumona opintojen ja opetusharjoittelun jälkeen sitä, että
työkokemusta kartutetaan seuraavaksi vasta valmistumisen jälkeen työelämässä, mutta saavatko tuoreet liikunnan- ja terveystiedonopettajat tarvittavaa tukea, mentorointia ja ohjausta
siirtyessään työelämään? Tynjälä ja Heikkinen (2011) mainitsivat opettajan ammatin olevan
siitä erilaisessa asemassa muihin ammatteihin nähden, että jopa vastavalmistuneilla ensimmäistä viikkoa töissä olevilla on käytännössä sama pedagoginen ja laillinen vastuu opetusryhmästään kuin neljäkymmentä vuotta töissä olleella kollegalla. Voitaisiinko tähän keksiä
jonkinlainen välipysäkki, jolloin opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat pääsisivät työs65

kentelemään opettajina kokeneen kollegan siipien suojassa kerryttäen sekä opintopisteitä että
kultaakin kalliimpaa työkokemusta? Aihe on tunnistettu ja siihen on alettu keksiä ratkaisuja ja
perustettu selvitystyöryhmä. Heikkinen, Aho ja Korhonen (2015, 7) esittävätkin, että oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien, työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien tulisi yhteistyössä järjestää sellaiset puitteet, että uudella opettajalla olisi mahdollisuus perehdytyskoulutukseen ja mentorointiin.

Yleisimpiä työtehtäviä tai niissä tarvittuja taitoja olivat ihmissuhde-, kasvatus- sekä tunne- ja
vuorovaikutustaidot. Vasta näiden jälkeen tulivat liikunnanopetus, opetuksen suunnittelu ja
eriyttäminen sekä kouluyhteisössä toimiminen. Harvinaisimmat työtehtävät liittyivät oppilashuoltoon, terveystiedon opetukseen, luokanvalvontaan ja hallinnollisiin tehtäviin. Terveystiedon opetuksen tulosta tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon sen saama suuri keskihajonta,
joka kertoo siitä, että osa vastanneista opettajista tarvitsee taitoa useinkin, kun taas osa ei opeta ollenkaan terveystietoa. Aiempiin tutkimuksiin (esim. Mäkelä ym. 2012; Huhtiniemi 2011,
Nummela 2004; Nupponen ym. 2000) verrattuna tulokset vahvistivat liikunnanopetuksen ja
opetuksen suunnittelun useutta ja tärkeyttä. Esille nousi kuitenkin aiemmista tutkimuksista
poiketen hyvin vahvasti ihmissuhde- ja kasvatustaidot. Vastaajat kokivat tarvitsevansa näitä
taitoja useammin kuin niin sanottuja ydintaitojaan liikunnanopetuksessa, mikä vahvistaa
Klemolan (2009, 14), Klemolan ym. (2013, 38), Nikkolan (2011, 38–39) ja Harmasen (2014,
33) esiin nostamia taitoja ja valmiuksia, joiden kehittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo koulutuksen aikana.

Kiviniemi (2000) näki oppilaiden häiriökäyttäytymisen kasvavan ja Nieminen ja Varstala
(2006) totesivatkin liikunnanopettajaopiskelijoiden heikoimmaksi ulottuvuudeksi häiriökäyttäytymisen kohtaamisen. Nyt tehty tutkimus edelleen vahvistaa häiriökäyttäytymiseen liittyvien valmiuksien heikkoutta, joten koulutuksen ei voida sanoa vielä onnistuneen tähän haasteeseen vastaamisessa. Klemola (2009, 18) kyseenalaisti vuorovaikutustaitojen aseman opettajakoulutuksessa ja ihmetteli tuolloin, miksi asiaan ei ollut tartuttu. Yhteiskunnan ja koulujärjestelmän muutokset asettavatkin, jos ei muutos- niin ainakin huomiointipaineita koulutuksen
kehittämiseen, jotta se tulevaisuudessa vastaisi paremmin muuttuviin vaatimuksiin ja opetustyön ulkopuolisiin haasteisiin. Liikunnanopettajakoulutuksessa muuttunut työtodellisuus on
kuitenkin huomattu ja koulutukseen on lisätty vuorovaikutustaitojen opetusta (Klemola 2009,
66

72). Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin jo huomattu, että vaikka vaatimusten ja valmiuksien välillä on ollut ristiriitaisuutta, ovat liikunnanopettajat kokeneet kuitenkin osaamisensa
riittävän hyväksi viihtyäkseen työssään. Näin ollen voitaneen sanoa liikunnanopettajakoulutuksen pääsääntöisesti olevan onnistunut mutta siinä tulisi vastedes kiinnittää suurta huomiota
tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, heterogeenisten oppilasryhmien opetukseen, sekä kasvatuksellisiin taitoihin. Juuri tunneälytaitojen merkitys tulee kasvaaan tulevaisuuden työelämän
haasteissa (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 36). Vastavalmistuneiden opettajien uran
alkutaivalta pidetäänkin haastavana, koska siinä missä usealla muulla alalla juuri koulutuksen
käynyt työntekijä aloittaa helpommista tehtävistä kasvattaen vastuutaan vähitellen, siirtyvät
opettajaopiskelijat työuran aloittaessaan suoraan vastuulliseen tehtävään itsenäisesti, jolloin
työuran suurimmat haasteet tulevat vastaan siinä vaiheessa, kun ammatillinen osaaminen on
kaikkein pienimmillään. (Tynjälä & Heikkinen 2011).

9.2

Odotukset ja todellisuus

Vastaajien odotukset näyttäytyivät tutkimuksessa todellisuutta kauniimpina. Vain noin joka
kymmenennessä vastauksia kerrottiin todellisuuden yllättäneen positiivisesti. Toisaalta suurin
osa odotuksista oli realistisia, minkä voidaan sanoa olevan työssä viihtymisen ja motivaation
tukemiseksi hyvä asia. Kuitenkin lähes puolet vastaajista koki todellisuuden olleen odotuksia
ikävämmän ja työelämän yllättäneen heidät negatiivisesti. Vastauksista nousivat esille ennen
kaikkea opetuksen ulkopuoliseen työhön ja oppilaisiin liittyvät asiat, jotka eivät vastanneet
koulutuksen aikana kehittyneitä odotuksia. Oppilaisiin liittyvät vastaukset käsittelivät muun
muassa häiriökäyttäytymisen määrää, oppilailla olevia henkilökohtaisia ongelmia, huonoja
käytöstapoja, sekä oppilaiden velvollisuuksien koetun muuttuneen oikeuksiksi. Osa häiriökäytöksestä liittynee Kiviniemen (2000, 7) esiin nostamaan koulunvastaiseen alakulttuuriin, jossa
koulumenestystä tai opettajia ei arvosteta. Myös oppilaiden pahoinvointi ja koulun tietynlaisen auktoriteettiaseman hiipuminen näkyvät vastauksissa. Kohonen ja Kaikkonen (1998, 134)
ovat painottaneet opettajan työn olevan ihmissuhdetyötä, jossa oppilaan kohtaaminen on tärkeää. Nikkolan (2011, 38–39) mukaan opettajat joutuvat kohtaamaan haastavia ihmissuhdekonflikteja. Tässä tutkimuksessa liikunnan- ja terveystiedonopettajat kertoivat tarvitsevansa
ryhmänhallintataitoja sekä taitoja häiriökäyttäytymistilanteisiin varsin usein. Tähän haasteeseen ja näihin liittyviin koettuihin ongelmiin on koulutuksen pyrittävä vastaamaan entistä pa67

remmin ja samaa ovat myös Kiviniemi (2000, 7) ja Sahlberg (1996, 247) aikaisemmin nostaneet esiin.

Oppilaisiin liittyvät vastaukset, ja etenkin näiden negatiivisuus, vahvistavat Harmasen (2014,
38; 45; 85) löydöksiä siitä, etteivät uudet liikunnanopettajat saa riittäviä valmiuksia sosiaalisen todellisuuden kohtaamiseen. Näin ollen ne tilanteet, joissa ryhmä tai oppilas ei toimi odotetulla tavalla, koetaan erityisen ahdistavina ja haastavina. Pelkästään koulutuksen antamien
valmiuksien kasvattaminen ei välttämättä kuitenkaan riitä, jos työelämään siirtyvillä opiskelijoilla on liian ruusuinen kuva työelämästä ja tulevasta arjesta. Tätä Niemen ja Tirrin (1997,
53) kuvaamaa todellisuusshokkia tulisi koettaa laimentaa jo opiskelujen aikana. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona tähän voisi olla opetusharjoittelun autenttisuuden lisääminen ja haastavampien oppilasryhmien opettaminen. Toisaalta voidaan myös pohtia, voidaanko työelämästä
saada koskaan tarpeeksi realistista kuvaa opintojen aikana ja minkälaisia valmiuksia voidaan
pitää riittävinä työelämään siirtyvillä kokemattomilla opettajilla. Huhtiniemi (2011, 28) toteaakin, ettei koulutus itsessään voi antaa täydellisiä valmiuksia työtehtäviin, vaan ammattitaito
kasvaa työkokemuksen karttuessa. Koulutuksen näkökulmasta tulee kuitenkin pohtia sitä,
miten koulutuksen aikana kehittyviä odotuksia saataisiin realistisemmiksi ja miten opiskelijoita voidaan valmistaa paremmin kohtaamaan työelämässä odottavia haasteita. Tässä tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vastaantulevat rajat ja viranhaltijan laajemmat oikeudet ja
velvollisuudet opetusharjoittelijaan nähden.

Opetuksen ulkopuolisista tehtävistä vastaajat nostivat esille muun muassa tilojen varaamisen,
viestinnän, suunnittelutyön ja luokanvalvojan tehtävät. Laakso (2007, 23–24) onkin todennut
liikunnanopettajan toimenkuvan kasvaneen oppituntien ulkopuolella. Näin ollen opetuksen
ulkopuolisen työn määrää voidaan tietyllä tapaa pitää odotettavana ja liikunnan- ja terveystiedonopettajan työhön kuuluvana. Liikunnanopettajakoulutuksen aikana opiskelijat eivät juurikaan kohtaa opetuksen ulkopuolisen työn haasteita, vaan opetukseen liittyvä harjoittelu keskittyy opetukseen ja opetuksen suunnitteluun. Tilojen varaukset ja viestintä saattavat olla hyvin haastavia tehtäviä työelämään siirryttäessä, kun niistä ei ole kertynyt kokemuksia opiskelun tai opetusharjoittelun aikana. Voidaan toisaalta kysyä, vaativatko tämän kaltaiset asiat
suurta huomiota, kun tilavarausjärjestelmiä on monia erilaisia, eikä yhden tunteminen välttämättä ole avuksi erilaista järjestelmää käyttäessä. Toisaalta tilavaraukset nousivat esille suh68

teellisen useassa vastauksessa, jolloin niistä saattaisi olla hyödyllistä ainakin keskustella. On
kouluja, joissa tilavaraukset tehdään rehtorin toimesta mutta on myös kouluja, joissa korjaushankkeet, ylioppilaskirjoitukset tai muut oppilasryhmät aiheuttavat haasteita opetuksen suunnitteluun ja tilojen varauksiin. Tämänkaltaiset haasteet voivat olla helpompia kohdata, kun
niistä on opintojen aikana keskusteltu ja erilaisiin toimenpiteisiin osataan näin ollen helpommin ryhtyä ja tilanteisiin varautua jo etukäteen. Viestintä ja luokanvalvojan tehtävät ovat sellaisia asioita, joihin on varsinaisten opintojen aikana hankala paneutua mutta näiden kaltaisten
tehtävien sisällyttäminen opetusharjoitteluun laajentaisi opiskelijoiden käsitystä työelämän
monipuolisuudesta ja liikunnan- ja terveystiedonopettajan tehtävien laajasta kirjosta

9.3

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyky

Yksi tämän tutkimuksen tarkoituksista oli selvittää liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyä. Tämän tutkimuksen mukaan liikunnan- ja terveystiedonopettajat Suomessa kokivat
työkykynsä hyväksi. Sekä henkisellä että fyysisellä tasolla työkyky noudatti kokonaiskuvaa
molempien ollessa hyvällä tasolla. Henkisiä ja fyysisiä vaatimuksia ei ollut kyselyssä avattu
tarkemmin, mikä on jättänyt tilaa vastaajille itse tulkita mitä niillä tarkoitettiin. Vastauksessa
ei tarvinnut kertoa mitä henkinen ja fyysinen työkyky tarkoittaa vastaajalle itselleen, kun siihen vastattiin ainoastaan numerolla, joka teki vastaamisesta helppoa. Henkisten ja fyysisten
valmiuksien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa, vaan molemmat koettiin hyviksi.
Henkinen työkyky ja fyysinen työkyky voivat olla myös toisiinsa vaikuttavia. Mikäli vastaaja
on fyysisesti työkyvytön, saattaa se vaikuttaa myös henkiseen jaksamiseen ja kykyyn selviytyä erilaisista työtehtävistä. Samalla tavalla myös fyysisellä ja henkisellä työkyvyllä voi olla
yhteys koettuun kokonaistyökykyyn.

Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä työkykyyn. Miehet ja naiset kokivat
työkykynsä hyväksi. Sen sijaan, kun työkykyä tarkasteltiin viimeisen viiden vuoden aikana
valmistuneiden ja jo pidempään työssä olleiden välillä, oli työkyvyssä tilastollisesti merkitsevä ero. Vuosina 2012–2017 valmistuneet kokivat kokonaistyökykynsä ja fyysisen työkykynsä
tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin jo pidempään työssä olleet liikunnan- ja terveystiedonopettajat. Vuosina 2012–2017 valmistuneet kokivat myös henkisen työkykynsä hieman
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paremmaksi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vuosina 2012–2017 valmistuneita
voidaan yleisesti pitää pidempään työssä olleita nuorempia, mikä saattaa selittää paremman
fyysinen työkyvyn. Työuran alussa olevat opettajat eivät ole myöskään altistuneet vielä pitkäaikaisesti henkiselle tai fyysiselle työn kuormitukselle, mikä saattaa näyttäytyä vastauksissa
parempana työkykynä. Se, että ryhmät eivät eroa henkisellä tasolla, voi johtua kokemuksen
tuomasta rutiinista, joka saattaa keventää henkistä kuormaa, kun tiedostaa miten asiat toimivat
työssä eikä tarvitse luoda koko ajan uutta toimien tuntemattomassa ympäristössä ensimmäisiä
kertoja. Kokemuksen mukana tuleva pedagoginen osaaminen ja auktoriteetti saattavat myös
keventää henkistä kuormaa jo pidempään työssä olleilla opettajilla.

Kouluasteella, eli sillä missä opettaja työskenteli, oli lievää vaikutusta koettuun työkykyyn.
Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Kaikkein työkykyisimpiä olivat aikuiskoulutuksessa toimivat opettajat, joita vastanneista oli kuitenkin vain neljä. Melkein yhtä työkykyisiksi itsensä kokivat lukion opettajat. Alhaisin työkyky oli alakoulun ja ammatillisen koulutuksen opettajilla. Alhaiseen työkykyyn näillä kouluasteilla voi vaikuttaa liikunnanopettajakoulutuksen sisältö. Keskitytäänkö koulutuksessa enemmän lukion ja yläkoulun opetussuunnitelman mukaiseen opettamiseen ja siellä toimimiseen? Ja toisaalta voidaan pohtia, onko
ammatillinen puoli yhtä suosittu työnhaussa, eli jääkö ammatillisen koulutuksen opettajan
paikat heikomman työkyvyn omaaville henkilöille? Lisäksi voidaan myös tarkastella työtehtävien sisältöä, onko opettaminen ammatillisessa koulutuksessa haastavampaa kuin muilla
asteilla muun muassa kokonaan uuden oppiaineen, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen,
myötä.

Opetettavan luokan koko ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi opettajien työkykyyn. Kyselyssä vastaajat jaettiin luokkakoon mukaan kolmeen ryhmään: pieneen, normaaliin ja suureen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana nousi esiin se, että niin terveystiedon- kuin liikunnanopetuksessa kaikkein korkein työkyky oli niillä opettajilla, jotka joutuivat opettamaan suuria ryhmiä (≥28 oppilasta). Myös pienet opetusryhmät korreloivat hieman korkeamman työkyvyn kanssa. Kaikkein matalin työkyky oli normaalikokoisia luokkia opettavilla opettajilla.
Tätä voidaan pitää jossain määrin huolestuttava asiana, sillä normaalikokoisia luokkia oli selvästi enemmän kuin suuria tai pieniä ryhmiä. Toisaalta se myös selittää työkyvyn tilaa, sillä
sitä edustaa laajempi ryhmä opettajia kuin suuria tai pieniä luokkia.
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Tutkimukseen vastanneiden opettajien työkyky vaihteli työsuhteen laadun mukaan. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat opettajat olivat selvästi vakituisessa suhteessa olevia opettajia
työkykyisempiä. Tosin määräaikaisia opettajia oli vastanneista ainoastaan 22. Usein vastavalmistuneet opettajat saavat määräaikaisia sopimuksia ennen vakituista virkaa. Tämä väite
tukisi tämän tutkimuksen aiempaa tulosta siitä, että vastavalmistuneet opettajat, joiden voidaan olettaa toimivan määräaikaisissa työsuhteissa, kokivat myös työkykynsä merkitsevästi
paremmaksi kuin jo pidempää töissä olleet ja luultavasti vakituisessa virassa toimivat opettajat. Myös se, että määräaikainen opettaja pyrkii saavuttamaan vakituisen viran, voi saada tämän uskottelemaan olevansa todellista työkykyisempi, jotta hänet nähtäisiin tuottavana yhteisön jäsenenä ja potentiaalisena viransaajana.

Liikunnan- ja terveystiedonopettajat ilmoittivat enemmän työkykyä kuormittavia tekijöitä
kuin niitä edistäviä tekijöitä. Tämä voi johtua osittain kyselyn ajankohdasta, jolloin vuoden
työkuorma näkyy opettajilla enemmän kuin esimerkiksi syyslukukauden alussa. Naiset vastasivat miehiä ahkerammin työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin, joka oli myös odotettavissa edellisten tutkimusten vastausten jakautumisen perusteella (Pietilä & Pietilä 2011). Naiset kertoivat herkemmin niin kuormittavia kuin edistäviä tekijöitä työkyvylleen. Esiin nousevia teemoja
löytyi omasta terveydestä ja toimintakyvystä, työn sisällöstä, ammattitaidosta, työyhteisöstä
oppilaat, vanhemmat ja esimiehet mukaan lukien sekä erilaisista ulkoisista tekijöistä. Vastaukset tukivat hyvin Ilmarisen (2006) työkyky-talomallia. Talon pohjana toimivat opettajien
oma terveys ja toimintakyky. Näitä vastauksia oli niin edistävissä kuin kuormittavissa tekijöissä paljon. Seuraavassa kerroksessa esiintyvä ammatillinen osaaminen nähtiin enemmän
edistävänä tekijänä, mutta sen puuttumista ei nähty vastauksissa kuormittavana tekijänä. Tulos tukee aikaisempia tutkimustuloksia, joissa liikunnanopettajat kokivat ammattitaitonsa hyväksi (Mäkelä ym. 2012.)
Motivaatio, arvot ja asenteet eivät esiintyneet niin usein kuin edellä mainitut osa-alueet. Kuitenkin kokonaisuudessaan työntekijän omat voimavarat olivat edustettuina vastauksissa usein.
Talon toinen puoli, eli ylin kerros käsittää itse työn. Työ ja siihen sisältyviä tekijöitä koettiin
sekä kuormittavina että edistävinä tekijöinä. Oppilaat olivat suurin mainittu ryhmä edistävinä
tekijöinä, mutta he olivat myös suuri ryhmä kuormittavissa tekijöissä. Tästä voidaan päätellä
oppilaiden käyttäytyessä hyvin heidän parantavan opettajien työkykyä, kun taas huonosti
71

käyttäytyvien oppilaiden heikentävän sitä. Toisena suurena työkykyyn vaikuttavana tekijänä
koettiin lähikollegat ja kollegat. Kollegat joko helpottivat tai vaikeuttivat työtehtäviä, minkä
tulkittiin vaikuttavan työkykyyn joko edistävästi tai kuormittavasti. Myös lähikollegan puute
oli mainittu ja se näyttäytyi opettajilla työkykyä heikentävänä tekijänä. Voidaankin olettaa,
että varsinkin vastavalmistuneille liikunnanopettajille lähikollegan tuki on tärkeää. Esimiehet
ja koulun johto koettiin edellä mainittujen tekijöiden kanssa myös sekä kuormittavana että
edistävänä tekijänä. Usein esimiehen asettamat ylimääräiset työtehtävät tai tämän luoma kohtuuton aikataulu kuormitti vastaajien työkykyä, kun puolestaan esimiehen ymmärrys ja kokemus liikunnanopetuksesta nähtiin työkykyä edistävänä tekijänä. Selkeä yksittäinen tekijä, joka
vaikutti opettajien työkykyyn kuormittavasti, oli jatkuva kiire. Liikunnanopettajien työaikaa
kuluu usein siirtymisiin, jolloin päivän aikana ei useinkaan ole varsinaisia taukoja, jolloin
ehtisi esimerkiksi syödä rauhassa. Kiirettä ei vastaajien mukaan ainakaan helpottanut opetuksen ulkopuoliset työt kuten välituntivalvonnat, opetustilojen varaaminen, viestintä oppilaiden
vanhempien kanssa tai Wilman käyttäminen. Tästä voidaan päätellä, että liikunnanopettajien
jatkuva siirtyminen tulisi ottaa huomioon kokonaiskuormituksessa ja työmäärässä, jotta heille
ei kertyisi liikaa kuormittavia tekijöitä, vaan tehtävät tulisi jaettua koulun sisällä tasavertaisesti.

Työkyky-talomallia ympäröi perhe, lähiyhteisö ja yhteiskunta. Näistä perhe oli mainittu niin
edistävä kuin kuormittavana tekijänä. Yhtäältä perhe nähtiin työkykyä edistävänä tekijänä ja
vastapainona työlle, mutta toisaalta se nähtiin kuormittavana, lisätyötä aiheuttavana tekijänä.
Työkyky-talomallissa on kyse ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Työntekijän voimavarojen tulee olla riittävän vahvat, jotta ne kestäisivät työn aiheuttaman
kuorman. (Ilmarinen ym. 2006). Tämän tutkimuksen perusteella liikunnan- ja terveystiedonopettajille koituu työssä paljon enemmän kuormittavia tekijöitä kuin edistäviä tekijöitä. Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava se, että useimmiten ollaan valmiimpia kertomaan
niitä asioita, jotka ovat huonosti kuin niitä, jotka ovat hyvin.

Tämä tutkimus osoittaa liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvyn olevan hyvällä tasolla.
Tutkimuksen tulokset tukevat yleiskuvaa opetusalan hyvästä työkyvystä (Onnismaa 2010, 8)
ja siitä, että opettajat ovat saaneet yleisesti korkeita pisteitä työkykyindeksillä mitattaessa (Ilmarinen ym. 2006). Tämän tutkimuksen tulos liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvys72

tä tukee aikaisempia tuloksia liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvystä (Pietilä & Pietilä 2011).

9.4

Liikunnan- ja terveystiedonopettajilla esiintyvät sairaudet

Tämän tutkimuksen perusteella liikunnan- ja terveystiedonopettajilla yleisimmät vammat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet niin vuosina 2012–2017 valmistuneilla kuin 2011 ja sitä ennen valmistuneilla opettajilla. Toiseksi yleisimpiä olivat tapaturmavammat. Tämä on linjassa
aikaisempien tutkimustulosten kanssa ja vahvistaa väitettä siitä, että liikunnanopettajan työ on
fyysisesti kuormittavaa ja haastaa opettajia pitämään huolta omasta kunnostaan (Lindholm
2014, 66; Pietilä & Pietilä 2011, 52). Edellisten lisäksi yleisiä sairauksia olivat myös hengitysteiden sairaudet. Liikunnanopettajat joutuvat käyttämään ääntä muiden aineiden opettajia
enemmän. Opetusympäristön melu, huono akustiikka, kylmyys ja kosteus luovat haasteita
äänenkäytölle. Toisena kasvavana ongelmana on koulujen sisäilman huono laatu, joka altistaa
opettajia epäpuhtaalle ilmalle, mitä taas vaikuttaa suoraan hengityselimiin ja niihin liittyviin
sairauksiin. Tämä on jo pidempään tiedossa ollut ongelma ja Suomessa ollaankin alettu korjaamaan niin sanottuja homekouluja. Homeisia kouluja kuitenkin vielä riittää ja jatkossakin
opettajat altistuvat sisäilmaongelmille. (Onnismaa 2010, 9–10.) Mielenterveyden ongelmistaan tässä tutkimuksessa kertoi vain viisi prosenttia opettajista. Voi olla, että mielenterveysongelmien myöntäminen ei ole yhtä helppoa kuin fyysisten ongelmien myöntäminen. Toisaalta todennäköisempää on, etteivät liikunnan ja terveystiedonopettajat kärsi mielenterveysongelmista yleisesti, mikä olisi linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa (Pietilä & Pietilä
2011.)

Liikunnan- ja terveystiedonopettajien sairaudet eivät heijastu sairauspoissaolojen määrään.
Suurin osa vastaajista oli ollut poissa vain 0–9 päivää viimeisen vuoden aikana. Tulos on linjassa aikaisempien liikunnanopettajien sairauspoissaoloja koskevien tutkimusten kanssa.
(Lindholm 2014, 66.) Tästä voidaan päätellä, että opettajien sairaudet eivät estä heitä tekemästä työtään vaan enemmänkin vaikeuttaa sitä. Liikunnanopettajan ammatin ollessa fyysinen, tulee opettajan pystyä siirtymään vaivatta paikasta toiseen sekä näyttämään mallisuorituksia oppilaille. Erilaiset sairaudet vaikeuttavat tätä, mutta teknologian kehittyessä opettajat
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ovat voineet hyödyntää opetusvideomateriaalia, jolloin opettajan ei tarvitse itse näyttää mallia
vaikeiden ja kuormittavien liikkeiden tekemisestä.

9.5

Johtopäätökset

Tässä työssä käsiteltiin liikunnan- ja terveystiedonopettajakoulutuksesta saatuja valmiuksia
työelämään, työelämän ja koulutuksen vastaavuutta sekä liikunnan- ja terveystiedonopettajien
työkykyä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja erilaisten sairauksien esiintyvyyttä.Tutkimuksessa
selvisi, että tuoreet liikunnan- ja terveystiedonopettajat pitävät koulutuksesta saamiaan valmiuksia riittävinä opetukseen ja opetuksen suunnittelun osalta mutta eivät koe sen antavan
riittävästi valmiuksia opetuksen ulkopuolisiin tehtäviin, joiden osuus työelämään siirryttäessä
on odotettua laajempi. Vastauksista selvisi liikunnan- ja terveystiedonopettajien kokevan työkykynsä hyväksi sekä henkisellä että fyysisellä tasolla ja tuoreiden liikunnan- ja terveystiedonopettajat olevan työkykyisempiä kuin pidempään työssä olleiden. Lisäksi havaittiin tukija liikuntaelinsairauksien aiheuttaneen eniten haasteita liikunnan- ja terveystiedonopettajille.
Sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin pysynyt vähäisenä sekä tuoreilla että kokeneillakin
opettajilla.
Tämän työn tulokset kertovat koulutuksen onnistuneen riittävästi opetus- ja motoristen taitojen kehittämisessä. Koulutuksen tulisi kuitenkin tuottaa laajemmin työelämässä tarvittavia
taitoja opetuksen ulkopuolisissa taidoissa sekä kasvatus- ja vuorovaikutustaidoissa. Koulutuksen aikana opiskelijoille tulisi antaa enemmän mahdollisuuksia autenttiseen opetusharjoitteluun, jotta työelämään siirryttäessä todellisuusshokkia ei koettaisi liian suurena. Tulokset
myös kertovat liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkyvyn olevan hyvä ja sairauspoissaolojen olevan vähäisiä. Kuitenkin tulosten perusteella liikunnan- ja terveystiedonopettajien
työ sisältää huomattavan määrän työkykyä kuormittavia tekijöitä, joten työkyvyn säilymistä
ajatellen on työelämässä tarjottava tarpeeksi mahdollisuuksia työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että koulutus valmistaa tällä hetkellä liikunnanopettajia
suhteellisen kapealla ydinosaamisajattelulla, joka antaa opettajille hyvät valmiudet liikunnanopetukseen ja siinä tarvittaviin motorisiin taitoihin. Kuitenkin suoranaisesti koulumaailmaan
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ja työtodellisuuteen liittyvissä taidoissa koetaan olevan suuriakin puutteita, joihin ei välttämättä saada ohjausta tai tukea työelämään siirryttäessä. Richardsin, Templinin ja Lux Gaudreaultin (2013) mukaan liikunnanopettajakoulutuksella on vastuu valmistaa opiskelijoita kohtaamaan koulumaailmaa arkeen liittyviä tilanteita ja olosuhteita. Koulutusta olisi kenties tarpeen muokata kohti kokonaisvaltaisempaa koulumaailman ja työnkuvan ymmärtämistä. Vastavalmistuneet ja vähän kokemusta omaavat liikunnan- ja terveystiedonopettajat saattavat
työelämän alkuvaiheessa jopa tuntea tulleensa heitetyksi suoraan altaan syvään päähän saaden
ainoaksi ohjeeksi uimaan opettelun. Opettajan työn alkutaipaleen tukemiseksi aloitettu ”Ope
saa oppia” –hanke toivottavasti vastaa tähän haasteeseen ja luo mahdollisuuden mentorointiin,
kokeneen kollegan toimiessa altaaseen heitetyn kokemattoman opettajan pelastusrenkaana.
(Heikkinen ym. 2015, 48–49.)
Tutkimuksessa lähestyttiin liikunnan- ja terveystiedonopettajan koulutuksesta saamia valmiuksia ja näiden riittämistä työelämässä sekä todellisuuden ja odotusten ristiriitaa useasta eri
näkökulmasta. Sanotaan, että kaikki tiet vievät Roomaan, mutta tässä tutkimuksessa koulutukseen liittyvien kehitysehdotusten ja haasteiden kohtaamiseksi lähes kaikki tiet johtivat opetusharjoitteluun. Opetusharjoittelu on aikaisemmissa tutkimuksissa koettu positiiviseksi ja opettavaiseksi, mutta sen tietynlainen pinnallisuus ja irtonaisuus eivät auta opiskeluaikana muodostamaan kattavaa kokonaiskuvaa opettajan ammatista. (Dowling 2011, 214; Mikkonen
2009, 73–75; 92–93; Palomäki 2009, 62.) Tarkat ja yksityiskohtaiset tuntisuunnitelmat ohjaavat opiskelijoita enemmän sisältö- kuin oppilaslähtöiseen tekemiseen. Pitäisikö opintojen aikaisia yksittäisiä opetusharjoitteluita viedä enemmänkin yksinkertaisempaan suuntaan, jättäen
tilaa myös yllätyksille, luovuudelle ja vuorovaikutustilanteille? Kattavien käytännön kokemusten ja pedagogisten teorioiden yhdistämisen onkin todettu auttaneen siirtymävaiheessa
opiskelijasta opettajaksi, antamalla tietoja, taitoja ja työkaluja koulumaailmassa pärjäämiseen
(Richards, Templin & Lux Gaudreault 2013). Liikunnan- ja terveystiedonopettajat kokivat
opetuksen ulkopuolisen työn kuormittaneen sekä tuoneen haasteita, joita ei opintojen aikana
ollut varauduttu kohtaamaan. Pitkäkestoisempi, autenttisempi opetusharjoittelu olisi ammatillista kehitystä ajatellen erittäin hyödyllistä ja tärkeää. Lukukauden, tai jopa lukuvuoden mittaisen tiiviin harjoittelun aikana opiskelijat pääsisivät ensinnäkin käyttämään oppimiaan taitojaan käytännössä ja toisaalta tutustumaan siihen kokonaisuuteen, joka työelämässä odottaa.
Opetusharjoittelun aikana opiskelijoilla olisi kuitenkin käytössään ohjaavan opettajan, yliopis75

ton opettajien ja myös opiskelutoverien muodostama tukiverkosto. Näin ollen yllättävienkin
haasteiden kohtaaminen olisi miellyttävämpää ja opettavaisempaa kuin jos opettajantyön arki
kohdataan vasta itsenäisesti, yksinäisenä aloittelevana opettajana.
Liikunnanopetus ja opetuksen suunnittelu eivät tämän tutkimuksen perusteella olleet enää
useimmiten tarvittuja taitoja, vaan näitä enemmän tarvittiin ihmissuhde- ja kasvatustaitoja.
Esille nousi näiden niin sanottujen pehmeiden taitojen tarpeellisuus ennen laji- ja motorisia
taitoja. Liikunnan- ja terveystiedonopettajakoulutuksen tulisikin ottaa huomioon koulutuksen
kehittämisessä juurikin nämä ihmisen kohtaamiseen liittyvät taidot ja sisällyttää niitä vielä
enemmän opintoihin. Näiden taitojen vaatimien ristiriita- tai häiriötilanteiden määrä tulivat
tuoreille opettajille osin yllätyksenä, eikä niihin oltu osattu varautua kunnolla. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, on tästäkin vedettävissä yhteys opetusharjoitteluun. Irralliset opetustunnit ja lyhyeksi jäävät vuorovaikutustilanteet eivät anna kuvaa kaikesta siitä ihmissuhdeja kasvatustyöstä, jota opettajat arjessaan kohtaavat. Opetusharjoittelun muokkaaminen autenttisempaan ja pitkäkestoisempaan suuntaan voi tuoda tähänkin ongelmaan, jos nyt ei ratkaisua, niin ainakin helpotusta. Kasvatustaidot ovat kuitenkin yksi liikunnanopetuksen tärkeimmistä taidoista, sillä onhan liikuntapedagogiikan tärkein tehtävä juurikin kasvattaminen
liikunnan avulla, eikä sitä tule muutosten, myllerrysten ja teknisten yksityiskohtien keskellä
unohtaa.
Tutkimuksessa saatiin hyvä käsitys myös liikunnan- ja terveystiedonopettajien tämänhetkisestä työkyvystä ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Samalla saatiin tietoa liikunnan- ja terveystiedonopettajien sairauksista ja niistä johtuvista sairauspoissaoloista. Tutkimuksen tulokset
ovat pääasiassa positiivisia ja ne vahvistavat aikaisemmin saatuja tuloksia. Kuitenkin liikunnan- ja terveystiedonopettajilla esiintyy usein erilaisia sairauksia, joista tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat ehdottomasti yleisimpiä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet rajoittavat varsinkin
liikunnanopettajien työkykyä, joten niiden ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää laajempaa huomiota.
Liikunnan- ja terveystiedonopettajien sairauspoissaolojen määrä oli viimeisen vuoden aikana
ollut vähäistä, joka on positiivista. Vaikka liikunnan- ja terveystiedonopettajilla esiintyy jonkin verran sairauksia, ne eivät kuitenkaan usein johda töistä poisjäämiseen. Sairaudet pikem76

minkin vain vaikeuttavat työtä, josta opettajat tuntuvat selviävän vaivojensa kanssa. Erilaiset
apuvälineet kuten videot tai oppilasnäytöt ja -mallisuoritukset voivat olla suuressa roolissa
esimerkiksi, mikäli liikunnanopettajalla on jokin toimintakykyä rajoittava vamma tai sairaus.
On mielenkiintoista seurata, voidaanko tulevaisuudessa erilaisilla apuvälineillä ennaltaehkäistä syntyviä vammoja ja toisaalta myös helpottaa jo olemassa olevien vammojen tai sairauksien kanssa työskentelyä.
Työ 2040 -raportissa esille nostettiin opettajan ammatissa ja työnkuvassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, joissa työn painopiste siirtyy tietojen ja taitojen opettamisesta oppimisen
mahdollistamiseen, erilaisten online- tai ilmiöopetuksen muodossa. Lisäksi opettajan rooli
muuttuu opittavien asioiden opettajasta niiden oppimisen mahdollistajaksi. Toisaalta myös
tulospalkkaus ja erilaiset tavoitemittarit voivat muokata opettajien työnkuvaa ja osaltaan myös
lisätä työn kuormitusta. (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 52; 93.)
Tultaessa vuoteen 2030, erilaisten työn teko- ja organisointitapojen arvioidaan kehittyvän ja
muuttuvan. Yhteiskunnassa vaikuttavat tällöin nykyhetkeen verrattuna erilaiset arvot, painottuen sekä individualismiin että yhteisöllisyyteen. Uusi sosiaalisuuden muoto tulevaisuudessa
on verkostososiaalisuus, jolle on Wittelin (2001) mukaan ominaista lyhytkestoisuus ja pikainen kohtaaminen. Koulumaailmaan ja opettajan työhön vaikuttavat tämän lisäksi myös kohtaamisten ja sosiaalisten tilanteiden avoimuus, virtaavuus ja muuntuvuus, jolloin opettajakaan
ei voi jämähtää omiin näkökantoihinsa tai toimintatapoihin. Nämä piirteet ovat nyt jo näkyvissä työelämässä mutta Y- ja Z-sukupolvien kasvaessa ne tulevat vahvistumaan huomattavasti. (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 15.)
Tulevaisuudessa, 2030- ja 2040-luvuilla, Alasoini ym. (2012, 26) nostavat tarvittavia uustaitoja. Näitä ovat digitaalinen lukutaito, verkosto-osaaminen ja organisointitaidot, reflektiivisyys
ja arvo-osaaminen sekä työn ja elämän hallinnan valmiudet. Työn ja yksityisen elämän raja
muuttuu enenevissä määrin häilyvämmäksi ja näitä taitoja tarvitaankin sekä työssä pärjäämisessä mutta myös oman hyvinvoinnin ja henkisen kehittymisen kasvattamiseen.
Liikunnan- ja terveystiedonopettajien työympäristö tulee tulevaisuudessa muuttumaan, mutta
paljon säilyy myös ennallaan. Työympäristön riskit kuten melu, tärinä, kylmä ja kuuma eivät
77

katoa liikunnanopettajan arjesta, vaan näyttelevät edelleen suurta roolia. Psykososiaalisen
työympäristön merkitys terveydelle ja työhyvinvoinnille kasvaa tulevaisuuden Suomessa sekä
riski- että voimavaranäkökulmasta tarkasteltuna. Muutokset kouluorganisaatioissa, toimintatavoissa, yhteistyösuhteissa, työn sisällössä ja osaamisessa voivat joko tukea terveyttä ja työhyvinvointia tai huonosti hallittuina muodostaa terveysriskejä kuten työperäistä stressiä, henkistä kuormittumista, mielenterveysongelmia ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. (Alasoini,
Järvensivu & Mäkitalo 2012, 25-26.)
Tämä työ pyrkii olemaan mukana keskustelussa liikunnan- ja terveystiedonopettajakoulutuksen ja työkyvyn kehittämiseksi. Työn tekeminen lähti tekijöiden omasta halusta ymmärtää ja
syventää omaa asiantuntijuuttaan nykyisen koulutuksen ja tulevan ammatin kohtaamisesta.
Tarkoituksena oli tuoda esille tuoreiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien näkökulmaa
muutenkin kuin kurssipalautteilla. Työn tulokset ovat varsin samansuuntaisia aiempien tutkimustulosten kanssa, mutta aihetta koskevaa laadullista tutkimusta ei ole vielä tehty kovinkaan
paljon. Tuloksista löytyy arvokasta ja mielenkiintoista tietoa liikunnan- ja terveystiedonopettajien koulutuksen kehittämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Työn tuloksia voidaan hyödyntää liikuntapedagogiikan koulutusta suunniteltaessa ja kehittäessä sekä työkykyyn vaikuttavien tekijöiden tiedostamisessa ja siihen vaikuttavien toimenpiteiden kehittämisessä. Vuosina
2012–2017 valmistuneiden liikunnan- ja terveystiedonopettajien tulokset antavat ajankohtaisen kuvan koulutuksen työelämävastaavuudesta. Koulutuksen ollessa vielä tuoreessa muistissa, on sitä helpompi vertailla työelämän vaatimuksiin. Työkyvyltään liikunnan- ja terveystiedonopettajat ovat hyvässä tilanteessa, sillä työkyvyn todettiin huonommillaankin olevan vielä
riittävää. Siihen vaikuttavat tekijät tulee kuitenkin ottaa aktiivisesti huomioon etenkin työuran
pituuden kasvaessa.

9.6

Jatkotutkimusehdotuksia

Koulutuksen ja työelämän kohtaamista tulisi tutkia jatkossa vielä enemmän. Erityisen mielenkiintoista olisi saada lisää tietoa nykyisten liikunnan- ja terveystiedonopettajien ajatuksista
liittyen koulutuksen kehittämiseen. Eroavatko miesten ja naisten kehittämisajatukset ja lisäkoulutustoiveet toisistaan ja nouseeko tuoreilta opettajilta esiin sellaisia ajatuksia, joita ei koulutuksessa ole ehditty vielä ottaa huomioon. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, mitä asioi78

ta liikunnan- ja terveystiedonopettajat pitävät tällä hetkellä suurimpina haasteina ja millaisiksi
he odottavat haasteiden muuttuvan tulevaisuudessa. Koulumaailma elää jatkuvasti tietynlaisessa murrostilassa ja koulutusta pitää kehittää koko ajan, mikä vaatii käytännössä tietynlaista
ennustamista tulevaisuuden muutoksista, haasteista ja tarpeista.

Verratessa Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n teettämän työolobarometrin (Länsikallio &
Ilves, 2016) tuloksiin, tämän tutkimuksen tulokset liikunnan- ja terveystiedonopettajien työkykyvystä eivät eroa kaikkien opettajien työkykyvystä. Työolobarometrista on kuitenkin haivattavissa huolestuttavaa työkyvyn laskua opettajilla yleensä. Opettajien ollessa ennen työkyvyltään keskimäärin muita aloja työkykyisempiä, oli tässä tutkimuksessa tulos keskimääräistä
heikompi. Jatkossa tuleekin puuttua opettajien työoloihin ja niiden kehittämiseen työkyvyn
turvaamiseksi. Olisi myös mielenkiintoista tutkia mistä opettajien työkyvyn lasku johtuu.

Olisi myös mielenkiintoista vertailla laajemmin muiden opettajien kesken työkykyä kuormittavia ja edistäviä tekijöitä, jolloin voitaisiin helpommin edistää koko työyhteisön työkykyä.
Lisäksi olisi mielenkiintoista vertailla eri aineiden opettajilla esiintyviä sairauksia ja vertailla
heidän sairauspoissaolojen määrää. Tällöin voitaisiin saada kuva siitä, onko jonkun aineen
opettaminen kuormittavampaa kuin muiden. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien suhteen
olisi mielenkiintoista selvittää voidaanko tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrää vähentää ja
millaisia toimenpiteitä se vaatisi. Tärkeää olisi myös selvittää, johtuvatko tuki- ja liikuntaelinvammat pelkästään fyysisestä työstä vai onko taustalla lisäksi oman hyvinvoinnin ja oman
kunnon ylläpitämisen laiminlyöntiä.
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LIITTEET

LIITE 1.Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta (1039/2013)

9 § Alemman korkeakoulututkinnon rakenne. Alempaan korkeakoulututkintoon
johtaviin opintoihin voi kuulua: 1) perus- ja aineopintoja; 2) viestintä- ja kieliopintoja; 3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4) muita opintoja; 5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on
vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka
koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte.

12 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet.
Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on: 1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden
hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan
kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja
vaativaan taiteelliseen työhön; 3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa
vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä; 4)
valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; 5) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
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13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus. Ylempään
korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä,
jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti
opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne. Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä
opintoja; 2) viestintä- ja kieliopintoja; 3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; 5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 3 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä.
Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutus
ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opinto
pisteen laajuinen opinnäyte.

18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet. Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on, että sen suorittaneella on valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana
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LIITE 2. Liikuntapedagogiikan kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintojen rakenteet. (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017.)

Kandidaatin tutkinto:

Viestintä- ja kieliopinnot

10 op

Liikuntatieteiden yhteiset opinnot

10 op

Liikuntapedagogiikan perus- ja aineopinnot

50 op

Yhteiset metodiopinnot

16 op

Kandidaatintutkielma

10 op

Opettajan pedagogiset perusopinnot

25 op

Sivuaineopinnot / terveystiedon opinnot

60 op

Liikuntapedagogiikan syventävät opinnot

28 op

Pro gradu –tutkielma

34 op

Opettajan pedagogiset aineopinnot

35 op

Vapaasti valittavat opinnot

22 op

Maisterin tutkinto:
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LIITE 3. Liikuntapedagogiikan perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014–2017)

PERUSOPINNOT
Oppilaasta opettajaksi

1 op

Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi

2 op

Liikkumisen havainnoinnin kurssi

6 op

Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1

8 op

Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2

4 op

Liikuntadidaktiikan peruskurssi, tentti

2 op

Kummikoulu

2 op

AINEOPINNOT
Liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka 2: Tutkiva opettaja

3 op

Liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka 3:
Opetussuunnittelu ja arviointi

1 op

Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1

5 op

Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 2

7 op

Yksilöllinen opetus liikuntaryhmässä

2 op

Hyvinvointia tukeva liikunta elämänkulussa 1:
Kasvu, kehitys ja vanheneminen

1 op

Liikuntakulttuurin historia

3 op

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

2 op

Kuormitusfysiologian perusteet

3 op

Testaamisen peruskurssi

2 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Liikuntadidaktiikan syventävät kurssit

17 op

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen
TAI Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen

3 op

Liikuntapedagogiikan syventäminen

6 op

Ryhmäohjaus ja HOPS

2 op
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LIITE 4. Opetusharjoittelu opintojen aikana (Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas
2014–2017)

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. –5. vuosi

Kouluharjoitteluviikko

Tutkiva opettaja

(Terveystiedon opet-

Ohjattu perusharjoit-

tajaharjoittelu)

telu
Ohjattu syventävä

Kummikoulu

harjoittelu

Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen
peruskurssi

Orientoiva ohjattu

Ohjattu soveltava

harjoittelu

harjoittelu

Liikuntadidaktiikan

Liikuntadidaktiikan

Liikuntapedagogiikan

peruskurssi 2

jatkokurssi 2

syventävät lajit

Liikkumisen havain-

Liikuntadidaktiikan

noinnin kurssi

peruskurssi 3

Liikuntadidaktiikan

Liikuntadidaktiikan

peruskurssi 1

jatkokurssi 1
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LIITE 5. Kyselyn saatekirje.
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LIITE 6. Tutkimuksen mittarina oleva kyselylomake.

Liito ry:n kysely valmistuneille liikunnan- ja terveystiedon opettajille
Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto, ellei kysymyksen vastausohjeessa toisin mainita.
1. Sukupuoli:
Mies
Nainen
Muu

2. Syntymävuosi

3. Koulutus:
LITM
Liikunnanohjaaja
KM
Muu, tarkenna
4. Liikuntatieteellisten opintojesi

aloitusvuosi
valmistumisvuosi
5. Opetuskiintiö liikunnalla:
Perusopiskelija
Pätevöittämiskoulutus / AKO
Liikunnanohjaaja
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Muu, mikä?
6. Millä kouluasteella toimit tällä hetkellä? (Voit valita useamman)
Alakoulu
Yläkoulu
Lukio
Ammatillinen oppilaitos
Aikuiskoulutus
Korkeakoulu
Muu, mikä?
En ole tällä hetkellä työssä, syy:
7. Työskentelypaikkakuntasi koko
<5000 asukasta
5000 – 19 999 asukasta
20 000 – 49 999 asukasta
50 000> asukasta
8. Keskimääräisen työajan jakautuminen
h / vko
Todellinen työaikasi viikossa:
Todellisesta työajasta käytät opetukseen yhteensä:
Opetuksesta liikuntaa on:
Opetuksesta terveystietoa on:
Muiden aineiden opetusta on:
Todellisesta työajasta käytät opetuksen ulkopuoliseen työhön yhteensä:
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Opetuksen ulkopuolisesta työstä opetuksen suunnitteluun kuluu:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä opetuksen valmisteluun kuluu:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä arviointiin kuluu:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä viestintään kuluu:
Muuhun opetuksen ulkopuoliseen työhön kuluu:

9. Työajan jakautuminen viime viikolla
h / vko
Todellinen työaikasi viime viikolla:
Todellisesta työajasta käytit opetukseen yhteensä:
Opetuksesta liikuntaa oli:
Opetuksesta terveystietoa oli:
Muiden aineiden opetusta oli:
Todellisesta työajasta käytit opetuksen ulkopuoliseen työhön yhteensä:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä opetuksen suunnitteluun kului:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä opetuksen valmisteluun kului:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä arviointiin kului:
Opetuksen ulkopuolisesta työstä viestintään kului:
Muuhun opetuksen ulkopuoliseen työhön kului:

10. Montako oppilasta kuuluu keskimäärin opetusryhmääsi liikunnassa?

11. Montako oppilasta kuuluu keskimäärin opetusryhmääsi terveystiedossa?
101

12. Nykyinen työsuhteesi laatu? (Voit valita 2 vaihtoehtoa.)
Vakituinen
Määräaikainen
Täysipäiväinen
Osa-aikainen

13. Kuinka monta vuotta olet toiminut liikunnanopettajana?

14. Pro gradu –tutkielmassa tullaan tutkimaan koulutuksen antamia valmiuksia ja koulutustyytyväisyyttä tarkemmin. Saako sinuun olla yhteydessä haastattelun merkeissä?
Kyllä, sähköpostitse osoitteeseen:
Kyllä, puhelimitse numeroon:
Ei
15. Kuinka tyytyväinen olet? Valitse kuvaavin vaihtoehto (1 = erittäin tyytymätön, 5 =
erittäin tyytyväinen)
nykyiseen työhösi
liikuntatieteellisen koulutukseesi
mahdollisuuteen vaikuttaa työtehtäviisi
työaikojen organisointiin
opetusryhmien kokoon
omaan ammattitaitoosi
opetuksesi valmisteluun
opetuksesi toteuttamiseen
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opetustuntiesi määrään
työn kokonaismäärään
työn hallittavuuteen
yhteistyöhön oppilaiden kanssa
yhteistyöhön vanhempien kanssa
yhteistyöhön kouluyhteisön sisällä
lomien määrään
työn palkkaukseen
omaan toimintakykyysi
autonomiaan työn tekemisessä
mahdollisuuteen kehittää omaa ammattitaitoasi
opetustiloihin
opetuksen määrärahoihin
16. Mihin edellä mainituista olet erityisen tyytyväinen tai tyytymätön?

17. Saatko erilliskorvauksia liikuntavälineiden huoltamisesta, jos saat niin miten korvaus hoidetaan?
en saa korvausta
kertamaksuna lukuvuosittain
lisäopetustunteina kuukausittain
muu tapa
18. Koetko, että työtyytyväisyytesi on viimeisen vuoden aikana
lisääntynyt, miksi?
vähentynyt, miksi?
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säilynyt ennallaan?
19. Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut vaihtavasi ammattia ensisijaisesti opetusalan toisiin tehtäviin? (Voit valita useita.)
En
Kyllä, rehtoriksi
Kyllä, muun aineen opettajaksi
Kyllä, opinto-ohjaajaksi
Kyllä, luokanopettajaksi
Kyllä, erityisopettajaksi
Kyllä, jokin muu, mikä?

20. Oletko harkinnut vaihtavasi koulua, mutta jatkaa liikunnan opettamista?
Kyllä
En
21. Oletko viimeisen vuoden aikana vaihtanut koulua, jossa opetat liikuntaa?
Kyllä
En
22. Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut ammatinvaihtoa kokonaan toiselle alalle?
Usein
Ajoittain
Harvoin
Ei tulisi mieleenkään
23. Mihin olet harkinnut vaihtavasi ammattia?
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24. Jos nyt olisit aloittamassa opintojasi, ryhtyisitkö liikunnanopettajaksi?
Ehdottomasti en hakeutuisi opettajaksi
Luultavasti en hakeutuisi opettajaksi
Mahdollisuudet hakeutumiseen ovat 50/50%
Luultavasti hakeutuisin opettajaksi
Ehdottomasti hakeutuisin opettajaksi
25. Miten todennäköisenä pidät, että voisit vaihtaa ammattia?
Hyvin epätodennäköisenä
Epätodennäköisenä
En osaa sanoa
Todennäköisenä
Hyvin todennäköisenä
26. Miten tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä työviihtymisen ja ammatissa pysymisen
kannalta? (1= ei lainkaan tärkeä, 2=jossain määrin tärkeä, 3= jokseenkin tärkeä, 4=
hyvin tärkeä, 5= erittäin tärkeä)
Mukavat kollegat
Lähikollega(t, muut liikunnan- ja terveystiedon opettajat)
Mukavat oppilaat /opiskelijat
Hyvä työnjohto
Perheen ja työn yhdistäminen
Palkka
Lomat
Oman toimintakyvyn ylläpito työn lomassa
Työpaikan sijainti
Hyvät työaikataulut
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Pysyvä työpaikka (työn varmuus)
Autonomia työn tekemiseen
Vaikutusmahdollisuudet työhön
Oma ammattitaito
Innostus /intohimo liikuntaan
Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen työssä
Hyvät opetustilat työn tekemiseen
Hyvät opetusvälineet työn tekemiseen
Muut syyt
Muut syyt
Muut syyt

27. Mikä edellämainituista on mielestäsi kaikkein tärkein?

28. Onko koulusi mukana Liikkuva koulu- tai vastaavassa fyysistä aktiivisuutta lisäävässä hankkeessa?
Kyllä
Ei

29. Miten em. hanke on vaikuttanut seuraaviin asioihin: (1= vähentänyt huomattavasti,
2= vähentänyt jossain määrin 3= säilynyt ennallaan, 4= lisännyt jossain määrin, 5= lisännyt huomattavasti)
Ammattisi arvostus
Työmääräsi
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Työtyytyväisyys
Työn monipuolisuus
Työn huomiointi/palaute työstä
Yhteistyö kollegoiden kanssa
Yhteistyö liikunnanopettajien kanssa
Muu, mikä?
30. Oletko valmistunut ennen vuotta 2012?
Kyllä
En
31. Millaisiksi koet koulutuksen antamat valmiudet seuraaviin tehtäviin, tietoihin tai
taitoihin? (1 = erittäin riittämättömiksi, 5 = erittäin riittäviksi)
liikunnanopetus
terveystiedon opetus
opetuksen suunnittelu
arviointi
laji- ja motoriset taidot
monipuolinen opetusmenetelmien käyttö
ihmissuhdetaidot
kasvatustaidot
häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy
häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen
tunne- ja vuorovaikutustaidot
opetuksen eriyttäminen
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heterogeenisten opetusryhmien opetus
koulun liikuntakulttuurin edistäminen
liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen
ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen
hallinnolliset tehtävät
oppilashuolto
kouluyhteisössä toimiminen
luokanvalvonta
koulun ja kodin välinen yhteistyö
kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio
32. Miten usein tarvitset työssäsi seuraavia tietoja ja taitoja? (5=päivittäin, 4=useita kertoja viikossa, 3=viikottain, 2=kuukausittain, 1=harvemmin)
liikunnanopetus
terveystiedon opetus
opetuksen suunnittelu
arviointi
laji- ja motoriset taidot
monipuolinen opetusmenetelmien käyttö
ihmissuhdetaidot
kasvatustaidot
häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy
häiriökäyttäytymistilanteissa toimiminen
tunne- ja vuorovaikutustaidot
opetuksen eriyttäminen
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heterogeenisten opetusryhmien opetus
koulun liikuntakulttuurin edistäminen
liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen
ei-aktiivisten oppilaiden aktivoiminen
hallinnolliset tehtävät
oppilashuolto
kouluyhteisössä toimiminen
luokanvalvonta
koulun ja kodin välinen yhteistyö
kollegiaalinen yhteistyö / oppiaineintegraatio

33. Kerro. millaiseksi koit omat valmiutesi, osaamisesi, ja tuntuiko sinusta tietojesi ja
taitojesi olevan riittäviä siirtyessäsi työelämään?
34. Kerro, millaiset odotukset sinulla oli liikunnanopettajan työstä ja millä lailla todellisuus vastasi näitä odotuksiasi?
35. Kerro, mitkä koet suurimmiksi haasteiksi työssäsi tällä hetkellä
36. Kerro, mitä näet liikunnanopetuksen tulevaisuuden haasteina, ja millaisiksi koet
omat valmiutesi näihin haasteisiin
37. Kerro, millaiseksi koit opetusharjoittelun opintojen aikana, ja miten se kohtasi todellisen työn vaatimusten kanssa
38. Miten muuttaisit liikunnanopettajakoulutusta, jos saisit vapaat kädet?
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39. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin liikunnanopettajan työssä kohtaamiisi asioihin?
(1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en osaa sanoa, 4= tyytyväinen, 5= erittäin
tyytyväinen)
opetustilojen riittävyys
opetustilojen soveltuvuus työsi kannalta
opetustilojen etäisyys
opetustilojen kunnossapito
opetusvälineiden määrä
opetusvälineiden laatu työsi kannalta
johtamistapa koulussasi
työilmapiiri koulussasi
tiedotus koulussasi
henkilösuhteet koulussasi
liikuntaoppiaineen arvostus yleisesti
työn johdon arvostus liikuntaa kohtaan
opettajakollegoiden arvostus liikuntaa kohtaan
vanhempien arvostus liikuntaa kohtaan
oppilasaines

40. Koetko toimintakykysi heikentyneen viimeisen kolmen vuoden aikana?
Kyllä
En

41. Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän
antaisit nykyiselle työkyvyllesi? (0 tarkoittaa, ettet pysty lainkaan työhön)
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42. Millaiseksi arvioisit nykyisen työkykysi? (1=erittäin huono, 2=melko huono,
3=kohtalainen, 4=melko hyvä, 5=erittäin hyvä)
ruumiillisten vaatimusten kannalta
henkisten vaatimusten kannalta
43. Onko sairauksistasi tai vammoistasi haittaa nykyisessä työssäsi?
ei haittaa lainkaan / ei ole sairauksia
suoriudun työstä, mutta siitä aiheutuu oireita
joudun joskus keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa
joudun usein keventämään työtahtia tai muuttamaan työskentelytapaa
sairauteni vuoksi selviytyisin mielestäni vain osa-aikatyössä
olen mielestäni täysin kykenemätön työhön
44. Kuinka monta kokonaista päivää olet ollut poissa työstä terveydentilasi vuoksi (sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) viimeisen vuoden (12 kk) aikana?
en lainkaan
korkeintaan 9 päivää
10–24 päivää
25–99 päivää
100–365 päivää
45. Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi
kahden vuoden kuluttua?
tuskin
en ole varma
melko varmasti
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46. Merkitse, jos sinulla on tällä hetkellä tai toistuvasti todettu seuraavia sairauksia tai
vammoja
Itse todettu

Lääkärin toteama

Tapaturmavamma
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Verenkiertoelimistön sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Mielenterveyden ongelmat
Hermoston tai aistimien sairaus (kuulo, näkö, hermosärky)
Ruuansulatuselinten sairaus
Virtsa- tai sukuelinten sairaus
Ihon sairaus
Kasvain
Umpierityksen ja aineenvaihdunnan sairaudet (diabetes tms.)
Veren taudit ja synnynnäiset viat
47. Ovatko työtehtäväsi aiheuttaneet sinulle
Kyllä
fyysisiä loukkaantumisia?
pysyviä fyysisiä vammoja?
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Ei

48. Oletko kokenut ongelmia kuulon tai äänenkäytön suhteen liikunnanopettajan työssäsi?
En
Ongelmia äänenkäytössä
Ongelmia kuulossa
Ongelmia molemmissa

49. Onko koulussasi todettu sisäilmaongelmia?
Kyllä
Ei

50. Koetko, että asian edistämiseksi on tehty toimenpiteitä?
Kyllä, millaisia?
Ei
51. Kuvaile mitkä tekijät edistävät ja/tai kuormittavat työkykyäsi?

52. Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry:n tehtävänä on edistää jäsenistönsä jatkoja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Mitä mieltä olet LIITO:n omasta koulutustoiminnasta.(1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4
= jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
Koulutuksia on riittävästi
Koulutuksista tiedottaminen ja markkinointi on riittävää
Koulutuksen sisältö on kiinnostavaa
Koulutukset ovat laadukkaita
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53. Toivon, että yksipäiväiset koulutukset pidetään
arkisin
lauantaina

54. Toivon, että kaksipäiväiset koulutukset pidetään
arkisin
perjantaina+lauantaina
viikonloppuna

55. Mitkä ajankohdat kouluvuodesta ovat parhaita LIITO:n järjestämille koulutuksille?

56. Miten olet urasi aikana kehittänyt osaamistasi?

57. Millaista täydennyskoulutusta tulisi mielestäsi tarjota nykyistä enemmän? Nimeä
kiinnostavia aiheita.

58. Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry:n tehtävänä on työskennellä liikunta- ja
terveyskasvatuksen kehittämiseksi, valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja ammatillisia
etuja. Millaisen arvosanan antaisit LIITO:n toiminnalle edunvalvonta-asioissa?
1-5
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59. LIITO on mielestäsi tarpeeksi näkyvä ja kuuluva organisaatio tällä hetkellä, jos ajattelet edunvalvonta-asioita.
Täysin eri mieltä
Osittain eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

60. Miten tärkeinä pidät seuraavia asioita LIITO:n edunvalvonnassa? (1= ei lainkaan
tärkeä, 5= erittäin tärkeä)
opetusvelvollisuuksiin vaikuttaminen
työsuojeluasiat
henkilökohtainen neuvonta
opetussuunnitelmatyöhön vaikuttaminen
ajankohtaiset kannanotot

61. Mille edunvalvonta-asioille LIITO:n tulisi jatkossa erityisesti kohdistaa voimavarojaan?

62. Jos olet käyttänyt LIITO:n palveluja edunvalvontatilanteissa, mihin asiaan palvelu
liittyi?
palkkaan
työaikaan
tuntimääriin
erilliskorvauksiin
koulutuksiin pääsyyn
sairauspoissaoloihin
muuhun, mihin?
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63. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa LIITO:n toiminnasta?
Kyllä
En
En osaa sanoa

64. Mikä on mielestäsi paras vaihtoehto LIITO:n toiminnasta tiedottamiseen?
verkkosivut
Facebook
sähköposti
LIITO-lehti
Muu lehti, mikä?

65. Saatko verkkosivuilta mielestäsi riittävästi tietoa LIITO:n toiminnasta?
Kyllä
En
En osaa sanoa

66. Mitä tietoja kaipaisit verkkosivuille lisää?

67. Mikä on mielestäsi parasta LIITO–lehdessä?

68. Mitä asioita haluaisit kehittää LIITO-lehdessä?
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69. Miten paljon olet käyttänyt tai tilannut LIITO:n tekemää opetusmateriaalia?
Erittäin vähän
Vähän
Jonkin verran
Paljon
Erittäin paljon

70. Ovatko opetusmateriaalit vastanneet odotuksiasi?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

71. Mistä terveystiedon teemasta toivoisit opetusmateriaalia ja mille luokka-asteelle?

72. Mitä kautta toivoisit saavasi LIITON:n opetusmateriaaleja? (Voit valita molemmat)
LIITO:n internetsivujen kautta
Kirjallisena versiona postissa
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LIITE 7. Kuvio analysoinnista tutkimuskysymyksen 3 ryhmittelyssä ”opetuksen ulkopuoliset
tehtävät” –luokassa.
Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Olin ollut melko paljon sijaisena, joten suhteellisen Opetuksen

Ydinasia

ulko- Opetuksen

hyvin odotukset vastasivat todellisuutta. Oppilaiden puoliset tehtävät

ulkopuoliset

totteleminen oli parempaa kuin odotin, mutta toisaal-

tehtävät

ta oppituntien ulkoisen työn määrä yllätti, erityisesti
tilojen varaaminen ja viestintä eri paikkoihin.
Ajattelin työn olevan pitkälti omien opetustuntien Opetuksen

ulko- Opetuksen

suunnittelua ja pitoa, mutta eihän se näin ole. Yllä- puoliset tehtävät

ulkopuoliset

tyin, kuinka paljon sitä muuta hommaa on.

tehtävät

Huomasin, että vapaa-aikaa ei ole, kun tulen koulusta Opetuksen

ulko- Opetuksen

joudun tekemään erittäin paljon suynnittelutyötä sekä puoliset tehtävät

ulkopuoliset

luokanvalvojan hommia.

tehtävät

Odotukset (tai ehkä ei odotukset vaan kaukaiset haa- Opetuksen

ulko- Opetuksen

veet) oli että olisi päässyt enemmän opettamaan ja puoliset tehtävät

ulkopuoliset

vähemmän puuttumaan häiriökäyttäytymiseen. Päivä

tehtävät

päivältä huomaan enemmän, että loppujen lopuksi
liikunnan opettamistaidot on ne joosta nautin, mutta
joita vähiten oikeastaan tarvitsen. Tärkeintä on ryhmän hallinta ja tyttöjen huolten ja murheiden ymmärtäminen.
Toivoin, että saisin liikunnanopettajan töitä. Näin ei Opetuksen
ole tapahtunut

ulko- Opetuksen

puoliset tehtävät

ulkopuoliset
tehtävät
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LIITE 8. Kuvio analysoinnista tutkimuskysymyksen 3 ryhmittelyssä ”tilat ja välineet” –
luokassa.

Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Ydinasia

Odotukset vastasivat aika hyvin todellisuutta. Koulu- Välineet ja rahat Tilat ja välituksiin pääseminen ja välinehankintojen rahat/tilat tiukassa

neet

ovat tiukemmalla, kuin kuvittelin
Opetustilat ja välineet eivät vastanneet ruusuista kuvaa Tilat ja välineet Tilat ja välijonka olin rakentanut. Myös häiriökäyttäytymisen ja eivät tyydytä

neet

lasten pahoinvoinnin runsas määrä yllätti
Olin ollut melko paljon sijaisena, joten suhteellisen Tilojen varaami- Tilat ja välihyvin odotukset vastasivat todellisuutta. Oppilaiden nen
totteleminen oli parempaa kuin odotin, mutta toisaalta
oppituntien ulkoisen työn määrä yllätti, erityisesti tilojen varaaminen ja viestintä eri paikkoihin.
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neet

LIITE 9. Kuvio analysoinnista tutkimuskysymyksen 3 ryhmittelyssä ”opetustyö” –luokassa.
Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Ydinasia

Todellisuus on liikunnanopetuksen osalta vastannut Terveystieto työl- Opetustyö
odotuksiani ja lukiossa ehkä hieman myös ylittänyt listää paljon
odotukseni. Opetusryhmät ovat todella mukavia ja
lukiolaisten kanssa on helppo työskennellä liikuntatunneilla. Terveystiedon opetuksessa kyseenalaistan
ammattitaitoani todella paljon ja työmäärä on yllättänyt odotukseni. Terveystiedon kurssien suunnittelu,
valmistelu sekä kurssitöiden korjaaminen työllistää
ensimmäisinä vuosina todella paljon.
Oli korkeat odotukset, pettyi kun ei pystynyt tekemään Työ ei
työtä "oppikirjan" mukaisesti

oppikirjamaista
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Opetustyö

LIITE 10. Kuvio analysoinnista tutkimuskysymyksen 3 ryhmittelyssä ”työyhteisö” –luokassa.
Alkuperäisilmaus

Tiivistetty ilmaus

Tiesin, että työ tulee olemaan hektistä, mutta tavallaan Heterogeeninen

Ydinasia
Työyhteisö

myös rentoa, sillä kun tunnit sujuvat, työ voi olla an- työyhteisö
toisaa. Tiesin myös, että opettajien työyhteisö tulee
olemaan melko heterogeeninen työyhteisö Vaikea eritellä, millaisia odotuksia minulla oli työstäni.

Todellisuus vastasi mielestäni odotuksiani. Toki luo- Uudenlainen työ- Työyhteisö
puminen liikunnanopettaja kavereista oli haastavaa, yhteisö
kun opettajanhuoneessa onkin liikunnanopettajien
sijaan muita aineopettajia. Ja alan naisvaltaisuus tuli
hieman yllätyksenä, kun omalla alla puolet on miehiä.
Itse opettaminen oli samanlaista kuin harjoitteluissakin.
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LIITE 11. Miesten ja naisten välisiä eroja koulutuksesta saaduista valmiuksissa vuosina
2012–2017 valmistuneilla liikunnan- ja terveystiedonopettajilla.

Tehtävä, tieto tai taito
Liikunnanopetus

Laji- ja motoriset taidot

Ihmissuhdetaidot

Kasvatustaidot

Häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy

Oppilashuolto

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

Sukupuoli

N

Ka

Kh

T-arvo

P-arvo

mies

16

4,31

0,479

0.716

0.479

nainen

21

4,10

1,136

mies

16

4,25

0,683

0.638

0.527

nainen

21

4,05

1,117

mies

16

3,75

1,183

0.569

0.573

nainen

21

3,52

1,209

mies

16

3,50

1,033

0.759

0.453

nainen

21

3,24

1,044

mies

16

2,38

0,719

-0.842

0.406

nainen

21

2,57

0,973

mies

16

1,81

0,655

-0.773

0.445

nainen

21

2,05

1,071

mies

16

2,19

-0.977

0.336

nainen

21

2,52
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