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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien työuran alkuvaihetta 

eli induktiovaihetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli saada selville induk-

tiovaihetta tukevia ja haittaavia seikkoja. Pyrkimyksenä oli saada selville teki-

jöitä, jotka tukevat opettajaa induktiovaiheen aikana sekä tekijöitä, jotka ovat in-

duktiovaiheen kannalta haitallisia. Tutkimus toteutettiin otteeltaan laadullisena. 

Aineistona toimi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n toimittamasta ja julkaise-

masta Opettaja-lehdestä kerätyt induktiovaihetta käsittelevät artikkelit vuosilta 

2013-2019. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä.  

 
Tulokset osoittivat, että opettajia tukee induktiovaiheessaan opettajankoulutuk-

sessa alkanut ja opettajan työssä toimimisen aikana tapahtuva ammatillinen ke-

hitys ja siihen liittyvistä positiivisista kokemuksistaan saama into työntekoon. 

Induktiovaiheen opettajaa tuki myös työnantajan, työyhteisön ja kollegoiden tar-

joama tuki sen ollessa laadukasta ja suunnitelmallista. Haitalliseksi induktiovai-

heen toteutumisessa havaittiin riittämätön tuki työnantajalta, työyhteisöltä ja 

kollegoilta. Opettajien induktiovaihetta hankaloitti myös opettajien kokema epä-

varmuus ja keskeneräisyys opettajana. Lisäksi havaittiin, että opettajat kokivat 

induktiovaiheen aikana työnkuvansa usein hyvin raskaaksi ja kuormittavaksi, 

mikä lisäsi stressin ja väsymyksen määrää ja hankaloitti työssä suoriutumista.  

 
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, miten opettajan-

koulutus, työnantajat ja koulut voivat tukea paremmin uransa alkuvaiheessa ole-

vaa opettajaa. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisten opettajien työnkuva 

näyttäytyy raskaana ja kuormittavana, etenkin induktiovaiheen aikana. Opetta-

jien induktiovaiheelle tulisi kehittää laadukas valtakunnallinen tuen malli, joka 

auttaisi uusia opettajia jaksamaan työssään ja pysymään alalla.  
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1 JOHDANTO

Suomalaista koulujärjestelmää on totuttu pitämään globaalilla tasolla korkeata-

soisena. Kansainvälinen tunnettavuus on seurausta kestomenestyksestä PISA-

tutkimuksissa, joiden tuloksia alettiin julkistaa vuonna 2000 (OECD 2020). Kor-

keatasoisen koulutuksen seurauksena sen työntekijöiden, eli opettajien ammatti 

on perinteisesti mielletty Suomessa arvostetuksi ja suosituksi ammatiksi. Suosio 

on näkynyt esimerkiksi korkeina hakijamäärinä kasvatustieteellisten tiedekun-

tien koulutuksiin.  

Opettajankoulutuksen suosio korkeakouluun hakevien keskuudessa ei kuiten-

kaan ole enää entisensä. Suomalaisen opettajankoulutuksen ja opettajan amma-

tin houkuttelevuus näyttää ottaneen viime vuosikymmenellä huolestuttavan 

käänteen. Tämä näkyy opettajaopintoihin hakevien määrän hienoisena laskuna 

sekä opettajien siirtymisessä muiden alojen töihin jo muutaman työvuoden jäl-

keen. Huolta on herättänyt erityisesti työuriensa alkuvaiheessa, eli induktiovai-

heessa olevien opettajien kokemus työstään, sillä induktiovaihe on alalla pysy-

misen, työn tehokkuuden ja työtyytyväisyyden kannalta keskeisin vaihe opetta-

jan uralla (Bartell 2005; Blomberg 2008; Zuljan & Požarnik 2014). Blombergin 

(2008) tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksen ja työelämän välillä on kuilu, 

jonka kurominen aiheuttaa induktiovaiheen opettajissa kuormitusta. Induktio-

vaiheen toivoivat ohjausta jaksaakseen emotionaalisesti raskaan uran alkuvai-

heen ylitse.  

Hakijamäärien laskeva trendi on havaittavissa esimerkiksi opetushallituksen yl-

läpitämän tilastopalvelu Vipunen – tilastopalvelun avulla. Palvelun mukaan 

vuoden 2015 yhteishaussa korkeakoulupaikkaa haki yhteensä 91 931 hakijaa. Ha-

kijoista 12 510 pyrki kasvatustieteelliselle alalle, mikä tarkoittaa lähes 14 % kai-

kista hakijoista. Vuonna 2019 kokonaishakijamäärä oli 101 080 eli lähes 10 000 

hakijaa enemmän. Samaan aikaan hakijamäärä kasvatustieteellisille aloille oli 

10 351 eli noin 2000 hakijaa vähemmän, mikä tarkoittaa noin 10 % kaikista haki-

joista. (Opetushallitus 2020.) 
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Korkeakouluun hakevien määrä on siis kokonaisuudessaan kasvanut samaan ai-

kaan kun hakijamäärä kasvatustieteellisille aloille on laskenut. Kymmenen pro-

senttia kaikista hakijoista on edelleen paljon ja lasku voi näyttää maltilliselta, 

mutta esimerkiksi suomenkieliseen luokanopettajakoulutukseen hakeneiden 

määrä on laskenut enemmän kuin kasvatustieteellisten alojen yleisesti. Vuonna 

2015 suomenkieliseen luokanopettajakoulutukseen haki 7017 hakijaa, kun taas 

vuonna 2019 hakijoita oli enää 4732. (Opetushallitus 2020.) 

Sen lisäksi, että kasvatustieteellisten alojen suosio on laskenut, päätyy osa opet-

tajista vaihtamaan alaa. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan 

9,3 % kaikista yleissivistävän koulutusalan opettajista oli siirtynyt opetusalan ul-

kopuolisiin tehtäviin, kun ammatillisen koulutuksen opettajien kohdalla lukema 

oli peräti 21,8 %. Alanvaihtoa oli harkinnut kyselyyn vastanneista yleissivistävän 

alan opettajista viidesosa (Jokinen ym. 2013). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien työuran alkuvaihetta 

eli induktiovaihetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli saada selville induk-

tiovaihetta tukevia ja haittaavia seikkoja. Pyrkimyksenä oli saada selville teki-

jöitä, jotka tukevat opettajaa induktiovaiheen aikana sekä tekijöitä, jotka ovat in-

duktiovaiheen kannalta haitallisia. Tutkimusaihe on tärkeä siksi, että sen tuotta-

maa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opettajankoulutuksen kehittämisessä 

vastaamaan paremmin työelämän haasteita. Haaste on opettajankoulutukselle 

ajankohtainen, mikäli kasvatusalan houkuttelevuus halutaan palauttaa entiselle 

tasolleen.  
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2 OPETTAJIEN INDUKTIOVAIHE

 

2.1 Uutena opettajana koulussa 

Monissa ammateissa odotukset työntekijän ammattitaidolle ovat alkuun matalat, 

mikä tarkoittaa vastuun ja vastuualueiden määrän kasvamista työvuosien myötä 

ammattitaidon karttuessa (Kealy 2010). Opettajan työssä tilanne on erilainen; 

opettajien lakisääteiset tehtävät ja ammatillinen status ovat alusta alkaen kor-

keita, työnkuvan kuitenkin pysyessä jokseenkin muuttumattomana uran ede-

tessä (Tynjälä & Heikkinen 2011).  Jonesin (2006) ja Changin (2009) mukaan opet-

tajien työuran ensimmäisen viiden vuoden pääasialliset haasteet ovat komplek-

sisten luokkahuonetilanteiden käsittely, sekä omien emotionaalisten resurssien 

käsittely ja säätely. Toisaalla uusien opettajien suurimmaksi haasteeksi on esi-

tetty heidän työnkuvaansa sisältyviä korkeita odotuksia. Näillä korkeilla odotuk-

silla tarkoitetaan uudelle opettajalle heti valmistumisen jälkeen lankeavia odo-

tuksia kaikkien arjen työn kannalta olennaisten taitojen hallitsemisen suhteen, 

sekä työhön sisältyvää suurta vastuun määrää (Kealy 2010).  

 

Laajassa 35 vuotta vanhassa kirjallisuusanalyysissään Veenman (1984) pyrki löy-

tämään laajemmin yleistettävissä olevia spesifejä aloittavien opettajien kohtaa-

mia ongelmia. Löydetyt ongelmakohdat olivat luokkahuoneen kurinpito, oppi-

laiden motivointi, yksilöllisten erojen kohtaaminen, oppilaiden töiden arviointi, 

yhteistyö vanhempien kanssa, luokkahuonetyön organisointi, epäkelvot tai riit-

tämättömät opetusmateriaalit ja yksittäisten oppilaiden ongelmien käsittely. 

Opettajan työnkuva on kuitenkin ajan saatossa muuttunut. Tuoreemmassa val-

mistuneiden opettajien työhön siirtymää käsittelevien tutkimusten yhteenve-
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dossa tunnistettiin kuusi opettajien uransa alussa kohtaamaa haastetta: 1) työttö-

myyden pelko, 2) riittämättömät tiedot ja taidot, 3) huonontunut minäpystyvyy-

den tunne ja stressi, 4) varhainen uupuminen, 5) uusien työntekijöiden rooli työ-

yhteisössä ja 6) työssäoppimisen merkitys (Tynjälä & Heikkinen 2011). 

 

Uudessa työssään vastavalmistuneet opettajat yllättyvät kasvatustyön viemästä 

ajasta opetustyön rinnalla sekä ryhmänhallinnan ja järjestyksen ylläpidon vaati-

masta työmäärästä. Jälkimmäinen kokemus voimistuu ryhmäkokojen kasvaessa 

(Aspfors 2012). Opettajat ovat kuvanneet opettajan työn olevan hyvin erilaista 

opettajaharjoittelijana kuin valmistuneena opettajana. Harjoittelijana heillä on 

ohjaavan opettajan ja harjoittelukurssin ohjaajan tuki puolellaan, minkä lisäksi 

heidän työtaakkansa on kevyempi sen keskittyessä lähinnä opetustyöhön, eikä 

opettajan ammattiin sisältyviin muihin vastuualueisiin (Hebert & Worthy 2001; 

Goddard & O’Brien 2003; Sabar 2004). 

2.2 Induktiovaiheen opettajuus 

Työhön siirtymä on opettajan ammatillisen kehityksen kannalta tärkeä ajan-

kohta. Tästä työhön siirtymän vaiheesta käytetään nimitystä induktiovaihe. In-

duktiovaiheena pidetään valmistumisen jälkeistä vähintään yhden lukuvuoden 

mittaista alkuvaihetta, jonka aikana tämä perehtyy uuteen ammattiinsa. Induk-

tiovaiheen tavoitteena on uuden opettajan henkilökohtaisen ja ammatillisen hy-

vinvoinnin varmistaminen ja turvaaminen, sekä työyhteisön toimintakulttuuriin 

tutustuminen (Jokinen ym. 2012). Induktiovaihetta pidetään opettajien työuran 

jatkuvuuden kannalta tärkeimpänä ajanjaksona, koska kokemukset induktiovai-

heen aikana ennustavat ja määrittävät opettajien työuran jatkuvuutta (Bartell 

2005; Blomberg 2008). Uran alkuvaiheen kokemuksilla on myös oleellinen vaiku-

tus ammatilliseen kehitykseen ja tehokkuuteen sekä tyytyväisyyteen uravalin-

nassa (Zuljan & Požarnik 2014).  
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Induktiovaiheen opettajien kokemuksista puhuttaessa nousevat esiin käsitteet 

kuten emotionaalinen väsymys, realiteettishokki ja epävarmuus. Pitkäaikaistut-

kimuksissa on havaittu nousua induktiovaiheen opettajien stressin määrässä hei-

dän aloittaessaan työnsä (Fives, Hamman & Olivarez 2007; Dicke ym. 2015). In-

duktiovaiheen opettajat voivat kokea työssään realiteettishokin huomatessaan, 

ettei heidän idealistiset ja optimistiset uskomukset uutena opettajana toimimi-

sesta vastaakaan heidän työnsä todellisuutta. Uusien opettajien välillä on kuiten-

kin eroja emotionaalisen väsymyksen ja realiteettishokin voimakkuudessa 

(Cady, Meier & Lubinski 2006; Pearce & Morrison 2011). Voss ja Kunter (2019) 

löysivät pitkäaikaistutkimuksessaan tilastollisesti merkitsevän nousun uusien 

opettajien emotionaalisessa väsymyksessä työn aloittamisen alkuvaiheessa, joka 

helpotti kokemuksen karttuessa. Keskimääräisesti uudet opettajat toipuivat tästä 

realiteettishokista hyvin, mutta toipumisessa oli suurta yksilöllistä vaihtelua.    

 

Ideaalitilanteessa induktiovaiheen paine ei lankea yksin uuden opettajan har-

teille. Induktiovaiheen onnistuneessa järjestämisessä velvollisuuksia tulee lan-

gettaa uuden opettajan lisäksi työyhteisölle ja instituutiolle (Boyd & Harris 2010). 

Tällä tarkoitetaan muun muassa opettajan valmistumista edeltäviä harjoittelu-

jaksoja, joissa keskitytään uuden opettajan mentorointiin ja havainnointiin, sekä 

kehityskeskusteluihin ja harjoitteluseminaareihin (Zuljan & Požarnik 2014). Suo-

malaiseen opettajankoulutukseen ei sisälly tällaista päättöharjoittelua, vaan har-

joittelut suoritetaan pitkin opintoja erillisinä kursseina. Suomalaisen opettajan-

koulutuksen vahvuudeksi on kuvailtu korkealaatuista ja tutkimuspohjaista itse-

näisten ja kriittisesti ajattelevien opettajien kouluttamiseen tähtäävää lähestymis-

tapaa (Välijärvi & Heikkinen 2012).  

 

Zuljan ja Požarnik (2014) esittelevät ja vertailevat artikkelissaan Euroopan mai-

den erilaisia malleja induktiovaiheen opettajien tukemisessa. Artikkelissa käsi-

tellyistä maista parhaina pidettiin Saksan ja Viron tapoja tukea induktiovaiheen 

opettajia. Saksassa opettajankoulutuksen kolmevuotista akateemista vaihetta 

seurasi kahden vuoden mittainen pituinen referendiat – opetusjakso, jonka ai-
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kana uusi opettaja työskentelee osa-aikaisesti saaden tukea koulutusseminaa-

reista ja mentoriltaan. Vastuu koulutusjakson järjestämisestä ei lankea yliopis-

tolle, vaan uuden opettajan koululle ja paikallisille koulutuksesta vastaaville vi-

ranomaisille. Mallin läpikäyneet opettajat ovat kuvailleet kyseisen harjoittelujak-

son valmentaneen heitä akateemista opettajankoulutusta paremmin toimimaan 

opettajan työssä (Terhart 2007). 

  

Saksan mallin lisäksi esimerkillisenä Zuljanin ja Požarnikin artikkelissa pidettiin 

Viron opettajankoulutukseen sisältyvää induktio-ohjelmaa. Viron ohjelmassa 

vastuu induktiovaiheen järjestämisestä ja toteuttamisesta jakautuu koulujen reh-

toreille ja mentoriopettajille, yliopistolle sekä valmistuneelle opettajalle. Ohjel-

man tavoitteena on jatkaa akateemisissa opinnoissa alkaneen kompetenssin ke-

hittämistä sekä tarjota tukea työn käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Artik-

kelin mukaan Viron malli vastaa pitkälti ihanteellista tapaa tukea induktiovai-

heen opettajia. Saksan mallista poiketen ei Viron induktio-ohjelmaan sisälly lop-

pukoetta eivätkä opettajat työskentele osa-aikaisina. Yhteistä näille malleille on 

vastuun jakaminen induktiovaiheen tuen järjestämisestä sekä mentoroinnin ja 

vertaistuen tärkeä rooli. (Zuljan & Požarnik 2014.) Saksan ja Viron mallit myötäi-

levät Niemen ja Siljanderin (2013) toteamaa, jonka mukaan induktiovaihe on kol-

men keskeisen toimijan; vastavalmistuneen opettajan, työnantajan sekä opetta-

jankoulutuksen yhteinen intressi.  
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3 OPETTAJAN TYÖNKUVA 

Perusopetuksen tehtäviksi opetussuunnitelmassa on määritelty laajan yleissivis-

tyksen pohjan luominen, oppivelvollisuuden suorittaminen sekä toisen asteen 

opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien ja kelpoisuuksien antaminen. Tar-

koituksena on myös auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntä-

mään oppimista tulevaisuutensa rakentamisessa. Opettajan vastuulla on näiden 

tavoitteiden toteuttaminen omien oppilaidensa kohdalla. Opettajan työnkuvaa 

määrittää perusopetukselle annetut tehtävät, jotka on jaoteltu opetussuunnitel-

massa opetuksellisiin, kasvatuksellisiin, kulttuurisiin ja tulevaisuus- sekä yhteis-

kunnallisiin tehtäviin. Perusopetuksen opetuksellisten ja kasvatuksellisten ta-

voitteiden mukaisesti opettajan työnkuvaan liittyy keskeisesti opettajana ja kas-

vattajana toimiminen. Kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät tehtävät määrittävät 

puolestaan yhdeksi opettajan työnkuvista kulttuurinsiirron eli sosialisaation. 

(Opetushallitus 2014.) Sosialisaatiolla tarkoitetaan yksilön yhteiskunnallistumi-

sen ja oppimisen prosessia, jonka seurauksena hän kehittyy yhteiskunnan toi-

mintakykyiseksi jäseneksi (Soilamo 2008). 

 

Opettajan työnkuvassa toimimista ohjaa vahvasti ammattietiikka. Tämä pohjau-

tuu opettajuudelle määritettyihin perusarvoihin, jotka ovat OAJ:n mukaan ihmis-

arvo, jolla tarkoitetaan ihmisyyden kunnioittamista tämän yksilöllisistä piirteistä, 

kuten sukupuolesta, uskonnosta ja mielipiteistä riippumatta. Toinen perusarvo 

on totuudellisuus, joka tarkoittaa rehellisyyttä itselle ja muille, sekä keskinäistä 

kunnioitusta kaikessa vuorovaikutuksessa. Kolmas perusarvo on oikeudenmukai-

suus, johon kuuluu erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, sekä 

syrjinnän ja suosimisen välttäminen. Viimeinen perusarvo on vapaus omaan arvo-

maailmaan, joka ei kuitenkaan toiminnan tasolla saa olla ristiriidassa opetuksen 

perustehtävän ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tai opetussuunnitelman 

kanssa. (OAJ 2020.)  
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Itse opettajuutta voidaan jäsentää esimerkiksi tarkastelemalla opettajankoulu-

tuksen tavoitealueita. Yksi jako näille opettajankoulutuksen tavoitealueille on 

oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus, sisällöllinen asiantuntijuus, 

opettajan työn eettinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus, sekä käytännön koulu-

työ (Mikkola & Välijärvi 2014). Tällainen määrittely pohjautuu julkilausuttuihin 

tavoitteisiin, jotka heijastelevat yhteiskuntamme arvoja, tarpeita ja tavoitteita. 

Opettajuutta voidaan tarkastella myös konkreettisemmin tutkimalla itse opetta-

jaa. Patrikainen (1999) on määritellyt tutkimuksensa pohjalta neljä erillistä opet-

tajuutta; opetuksen suorittaja, tiedon siirtäjä /oppimisen kontrolloija, oppimaan 

ja kasvamaan saattaja sekä kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja. Patrikaisen it-

sensä mukaan opettajuutta tulee kehittää kohti kognitiiviskonstruktivistisen op-

pimiskäsityksen mukaista opettajuutta. Hänen määrittelemistään opettajuuden 

muodosta tätä tavoitetta vastaa parhaiten kaksi jälkimmäistä opettajuuden mal-

lia, joiden fokus on lapsen lähtökohdista tapahtuvassa opetuksessa, ja joissa ope-

tus tuntuu oppilaille merkityksellisemmältä.  

 

Opettajan työnkuvaa määriteltäessä on tärkeää mainita myös siihen sisältyvä 

korkea vastuun määrä, joka velvoittaa täysimääräisenä myös induktiovaiheen 

opettajia työssään. Rehtorin ja opettajan tehtävät ovat lainsäädännön nojalla teh-

tävänimikkeitä, joille lankeaa erityinen vastuu koulun toiminnasta sekä oppilai-

den turvallisuudesta. Opettajien ja rehtorien katsotaan olevan heille ominaisten 

tehtäviensä takia ryhmä, jolla on koulun oppilaisiin nähden auktoriteetti- ja esi-

miesasema, sekä näiden asemien tuoma vastuu. (Poutala 2010.) Opetusalan am-

mattijärjestö OAJ:n mukaan opettajalla on työssään ensisijaisesti omien oppi-

laidensa ja toissijaisesti koko koulun oppilaiden kasvatus, - opetus- ja arviointi-

vastuu. Näiden lisäksi opettaja on yksin vastuussa oman ryhmänsä oppilaista 

koko heidän koulupäivänsä ajan. Tälle vastuualueelle kuuluu muun muassa vä-

lituntivalvonnat, opetus-paikkasiirtymät ja retket. Koulun ulkopuolinen toi-

minta, kuten kotimatkat ja kouludiskot eivät kuulu opettajan vastuulle. (OAJ 

2020.) 
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3.1 Lapsilähtöinen opettajuus  

Induktiovaiheen opettajien työnkuvaa määrittää käytössä olevat pedagogiset oh-

jenuorat, jotka esitellään kulloinkin käytössä olevassa opetussuunnitelmassa. 

Suomen nykyiseen opetussuunnitelmaan sisältyy keskeisinä tavoitteina oppi-

laan aktiivisuuden lisääminen, opiskeluiden merkityksellisyyden lisääminen ja 

onnistumisen kokemusten luonti kaikille oppilaille. Oppilaiden kohdalla tämä 

tarkoittaa heidän oman vastuunsa korostamista omissa opinnoissaan. Oppilai-

den tulee asettaa tavoitteita itselleen, ratkaista ongelmia, sekä kyetä arvioimaan 

oppimistaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Opettajan rooli tällaisen opetuk-

sen järjestämisessä on oppilaiden opettaminen ja ohjaaminen elinikäisiksi oppi-

joiksi, mikä tapahtuu ottamalla huomioon heidän yksilölliset tapansa oppia. 

(OPH 2014). Tällaisesta oppilaiden roolia ja yksilöllisyyttä korostavasta opetus-

filosofiasta käytetään nimitystä lapsilähtöinen opettajuus (Paalasmaa 2016).  

 

Lapsilähtöisellä opetus- ja oppimisprosessilla tarkoitetaan lapsen omasta toimin-

nasta, kokemuksista ja kulttuurista ammentavaa opetustapaa. Ajatuksena on siir-

tää opetuksen huomio pois opettajan aikuisnäkökulmasta lapsen omaan näkö-

kulmaan. Lapsilähtöisessä opetuksessa otetaan huomioon lapsen omat kiinnos-

tuksen kohteet ja annetaan tälle mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa. 

Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002). Jarno Paalasmaan (2016) tiiviin lapsiläh-

töisyyden kuvaelman mukaan sillä tarkoitetaan pyrkimystä rakentaa lapsen ja 

nuoren kehitysvaiheeseen perustuvan tiedon ja havaintojen pohjalta aktivoiva 

kasvutapahtuma sekä yleisemmin pyrkimystä ymmärtää lasta. Hän myös esitte-

lee lapsilähtöisyydelle kaksi läheistä käsitettä, lapsijohtoisuuden ja lapsikeskei-

syyden. Lapsijohtoisuudella tarkoitetaan sallivaa, lapsen tarpeisiin keskittyvää ja 

lapsen hallitsemaa kasvatus- ja/tai opetustyötä. Lapsikeskeisyys on kasvatuksel-

lista toimintaa, jossa lapsen kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä ja tämä hyväk-

sytään yksilöllisenä aktiivisena toimijana.  

 

Lerkkanen ym. (2016) tutkivat lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen opetuksen 

eroja. Tavoitteena oli tutkia eroja matematiikan ja äidinkielen taitojen kehityk-
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sessä alakoulun ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksessa huomattiin, että lapsi-

lähtöisten menetelmien käyttö ennakoi parempia oppimistuloksia, minkä lisäksi 

sillä on lapsen akateemisten taitojen kehityksessä tärkeä rooli. Lapsilähtöinen 

opetus teki mahdolliseksi lapsen kehityksen oikea-aikaisen tukemisen, yksilöllis-

ten tarpeiden tunnistamisen, lapsen kannalta mielenkiintoisen opetuksen toteut-

tamisen sekä aktiivisen ryhmään sitoutumisen. Opettajajohtoisempaa opetusta 

saaneeseen verrokkiryhmään nähden lapsilähtöisyyteen perustuvan koeryhmän 

oppilaiden taidot kehittyivät enemmän. (Lerkkanen 2016.) Lapsilähtöisyyttä on 

tutkittu myös vanhempien ja heidän lastensa välisessä suhteessa. Lapsesta ai-

kuiseksi – tutkimuksessa selvisi, että lapsilähtöiseen kasvatukseen orientoituneet 

vanhemmat olivat kykenevämpiä jäsentämään omaa käyttäytymistään loogisesti 

lapsen näkökulmasta kuin aikuislähtöiset vanhemmat ja he kykenivät luomaan 

ilmapiirin, jossa lapset pystyvät tuntemaan vanhempiensa lämmön ja hyväksyn-

nän, sekä kestävän omistautumisen ja kiinnostuksen lapsen toimintaa ja asioita 

kohtaan. Vanhemmat ottivat huomioon lapsen mielipiteen ja reagoivat lasten tar-

peisiin tyydytystä tuottaen ja lasta tukien. (Pulkkinen 2017.) 

 

Yksi lapsilähtöisyyden kritiikin osa-alueista liittyy sen käytännön toteutukseen. 

Lapsilähtöisen opetuksen ongelmaksi koululuokassa voi muodostua kaikkien 

oppilaiden oppimaan motivoiminen. Oppilaiden välillä on eroja oppimisinnok-

kuudessa, eivätkä kaikki oppilaat tartu samalla tavalla opettajan heille tarjoamiin 

lapsilähtöisiin oppimisprojekteihin. Tällöin opettajat voivat nähdä tarpeelliseksi 

turvautua muihin metodeihin, kuten palkintojen ja rangaistusten käyttämiseen 

opetuksen ja oppimisen ohjaamisessa. (Darling 1994.) Toinen lapsilähtöisen ope-

tuksen käytännön toteutukseen liittyvä kritiikki pohjautuu opettajien omiin ko-

kemuksiin käytännön opetustyössä. Opettajat ovat kokeneet henkilökohtaiset re-

surssinsa riittämättömäksi lapsilähtöisen opetuksen järjestämiseen koko luo-

kalle. Luokkakoot yleisopetuksen luokassa voivat olla 20-30 oppilaan suuruisia, 

jolloin opettajan on vaikea järjestää opetusta jokaisen henkilökohtaisen mielen-

kiinnon pohjalta. (Darling 1994) Oppilaiden lähtökohdista tapahtuvan itsenäisen 

opiskelun sekä heille tarpeellisten tukitoimien tarjoamisen välistä tasapainoilua 

pidetään yhtenä opetustyön ongelmista (Lonka 2015).  
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3.2 Opettajan asiantuntijuus 

Opettajan ammatillista kehitystä opettajankoulutuksesta ja induktiovaiheen 

alusta työuran loppuun voidaan jäsentää asiantuntijuuden käsitteen kautta. Asi-

antuntijan (englanniksi expert) määritellään sanakirjoissa yleensä kuvaamaan 

henkilöä, jolla on jokin erityistaito tai tieto jollakin alalla (Erlich ym. 1980). Asi-

antuntija on siis henkilö, jolla on asiantuntijuutta, hän tuntee ja tietää jonkin asian 

hyvin. Asiantuntijuuden käsite (englanniksi expertise) puolestaan määritellään 

APA dictionary of psychologyn (2007) mukaisesti tarkoittamaan korkeatasoista 

alakohtaista tietoa sekä iän ja kokemuksen myötä karttuneita taitoja. Hotulainen 

(2010) toteaa, että yhteenvetona asiantuntijan, asiantuntijuuden määritelmät ja 

niiden eri synonyymit mieltävät asiantuntijan henkilöksi, jolla on saavutettuna 

mestaritason tieto- ja taitotaso verrattuna muihin saman alan henkilöihin. Asian-

tuntijuus saavutetaan siis sekä koulutuksen että kokemuksen kautta.  

 

Hakkarainen ym. (2002) esittelevät artikkelissaan asiantuntijuustutkimuksen nä-

kökulmia kolmen pääsuuntauksen kautta. Kognitiivinen eli mielensisäinen näkö-

kulma käsittelee asiantuntijuutta sen tiedollisten komponenttien kautta. Tämän 

lähestymistavan mukaan asiantuntijuus on yksilöllisten tiedonkäsittely- ja ongel-

manratkaisuprosessien kokonaisuus. Osallistumisnäkökulman käsityksen mukaan 

asiantuntijuus on osallistumista tiettyyn toimintakulttuuriin ja yhteisöön. Luo-

misnäkökulma ymmärtää asiantuntijuuden uuden tiedon luomisen prosessina. 

Näitä kolmea näkökulmaa ei kuitenkaan pidä nähdä toisiaan poissulkevina, 

vaan ennemminkin toisiaan täydentävinä lähestymistapoina, jotka pyrkivät yh-

dessä selittämään asiantuntijuuden käsitteen moninaista olemusta. (Hakkarai-

nen ym. 2002; Tynjälä 2004.)  

 

Tynjälän (2004) mukaan opettajan ammatissa formaalinen teoreettinen tieto on 

pääosin jaettavissa kahteen pääalueeseen: substanssitietoon ja kasvatustieteelli-

seen tietoon. Substanssitiedolla tarkoitetaan opetettaviin aineisiin liittyvää sisäl-
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löllistä tietoa. Kasvatustieteellisen tiedon hän ymmärtää hyvin laaja-alaisesti, sii-

hen sisältyy varsinaisen pedagogiikan ohella muita merkityksellisiä tiedonaloja, 

kuten viestintä, vuorovaikutus sekä ammattietiikkaan liittyvien ohjeistuksien tie-

tämystä. Tärkeää opettajan asiantuntijuudessa on integraatio substanssitiedon ja 

pedagogisen tiedon välillä, jolloin muodostuu pedagogista sisältötietoa. Tämä 

tarkoittaa tietämystä ja tietoa eri ainesisältöjen opetustavoista, oppilaiden käsi-

tyksistä näistä sisällöistä sekä tietämystä ainekohtaisista oppimisvaikeuksien 

muodoista (Shulman 1987; Cochran, DeRuiter & King 1993; Meijer, Beijaard & 

Verloop 2002.) Opettajan pedagoginen sisältötieto kehittyy opettajankoulutuk-

sen lisäksi omaan opetustyökokemuksen pohjalta (van Driel, Verloop, & de Vos 

1998).  

 

Tynjälä (2004) esittää aiemmin mainittuun asiantuntijuuden kolmijakoon liitty-

vän kognitiivisen näkökulman anniksi sen tuottaman runsaan tiedon liittyen asi-

antuntijaopettajien tiedollisiin komponentteihin, elementteihin sekä noviisien ja 

eksperttien ongelmanratkaisuprosessien eroihin. Osallistumisnäkökulman anti 

on sen mahdollisuuksissa jakaa eteenpäin työssään pitkään toimineiden opetta-

jien hyväksi todettuja toimintamalleja. Tätä näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu 

siitä, että se ei olisi kehitysorientoitunutta, vaan pikemmin vanhan tiedon ky-

seenalaistamatonta edelleen siirtämistä (Bereiter 2002). Tynjälän mukaan luomis-

näkökulman anti opettajan asiantuntijuudelle on keskeinen, sillä se kehittää 

opettajan professiota sekä opettajankoulutusta. Tynjälä kuitenkin yhtyy Bereite-

rin (2002) ajatukseen, jonka mukaan kaikkien kolmen näkökulman lähentäminen 

on tärkeintä koulutuksen, opetuksen ja opettajan profession kehittämisen kan-

nalta. 

3.3 Opettajan toimijuus 

Induktiovaiheen opettajien ja opettajien yleensäkin toimimista työssään on mah-

dollista tarkastella myös toimijuuden käsitteen avulla. Yhteiskuntatieteissä toi-

mijuuden käsitteellä tarkoitetaan yksilön kykyä tehdä päätöksiä itsenäisesti ja tä-
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ten toimia yksilönä. Yksilön toimijuuteen vaikuttaa sisäsyntyisten tekijöiden li-

säksi keskeisesti ympäristön piirteet itsessään sekä ympäristön suhde yksilön 

ominaisuuksiin. (Barker 2008.) Keskeisiä toimijuuteen liittyviä käsitteitä ovat esi-

merkiksi valta ja voima. Eteläpelto, Heiskanen ja Collin (2011) ovatkin todenneet, 

ettei toimijuus ole mahdollista, jos yksilöllä ei ole valtaa ja voimaa vaikuttaa asi-

oihin. Näin ollen valta ja voima ovat toimijuuden resursseja. Toimijuus ei kuiten-

kaan aina ole yksilöön liittyvä käsite, vaan myös yhteisöt voivat olla toimi-

joita.  Toimijuuden käsite on moniselitteinen ja abstrakti, ja sitä voidaan soveltaa 

myös yhteiskuntatieteiden ulkopuolella. Toimijuuden merkitys onkin syytä 

määritellä tapauskohtaisesti sen mukaan, mitä sillä kulloinkin. Kaikille toimijuu-

den muodoille on kuitenkin yhteistä ulkoisten tekijöiden ymmärtäminen keskei-

sinä vaikuttimina. (Eteläpelto ym. 2011).  

 

Kuten toimijuudenkin, myös ammatillisen toimijuuden kohdalla on tarpeen 

määrittää tapauskohtaisesti mitä käsitteellä tarkoitetaan. Yleensä ammatillisen 

toimijuuden käsitteen katsotaan sisältävän valintojen tekemisen, päätöksente-

koon osallistumisen, mielipiteiden ilmaisun, kapasiteetin sekä kyvykkyyden, 

osallistumisen ja/tai vaikuttamisen työkäytäntöihin, ammatillisen identiteetin 

sekä uran. (Eteläpelto, Vähäsantanen & Hökkä 2013; Harteis & Goller 2014; Toom 

ym. 2015.) Toisin ilmaistuna ammatillisella toimijuudella viitataan ammattilais-

ten tapaan ja keinoihin vaikuttaa omaan työhönsä, työhön liittyvien valintojen ja 

päätöksien tekemiseen, sekä työhön itseensä, ammatilliseen identiteettiin, ja 

uraan liittyvään neuvotteluun osallistumiseen (Vähäsantanen, Paloniemi, 

Hökkä, & Eteläpelto 2017).  

 

 

Opettajan ammatillista toimijuutta on kuvailtu keskeiseksi kyvyksi oppilaiden 

oppimisen helpottamisen lisäksi myös jatkuvan ammatillisen kehityksen, yhteis-

opetuksen ja koulun kehityksen kannalta. Yleisesti opettajan ammatillisen toimi-

juuden katsotaan viittaavan kykyyn toimia ja selvitä haastavista opetuksellisista 

tilanteista ja työn vaatimuksista. (Toom ym. 2015.) Laajemmin ilmaistuna opet-
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tajat aktiivisina ammatillisina toimijoina näkevät itsensä pedagogisina ammatti-

laisina, joilla on kyky aikomukselliseen ja vastuulliseen uuden oppimisen hallin-

taan yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla (Pyhältö, Pietarinen & Soini 2015). Ol-

lakseen aktiivinen ammatillinen toimija, tulee opettajan voida toimia uusilla ja 

luovilla tavoilla. Opettajan tulee kuitenkin tarvittaessa myös vastustaa ulkopuo-

lisia normeja ja sääntelyitä, jos tämä katsoo niiden olevan ristiriidassa ammatilli-

sesti oikeutetun toiminnan kanssa (Florio-Ruane 2002; Lasky 2005; Milne ym. 

2006; Dovemark 2010). 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien työuran alkuvaihetta 

eli induktiovaihetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena on saada selville induk-

tiovaihetta tukevia ja haittaavia seikkoja. Pyrkimyksenä oli saada selville teki-

jöitä, jotka tukevat opettajaa induktiovaiheen aikana sekä tekijöitä, jotka ovat in-

duktiovaiheen kannalta haitallisia. Uusien opettajien työhön siirtymävaihe eli in-

duktiovaihe on Blombergin (2008) mukaan heidän uransa kannalta tärkein vaihe. 

Hän toteaa, että mielekkään urakehityksen takaamiseksi juuri valmistuneilla 

opettajilla tulisi olla mielekkään urakehityksen kannalta realistinen käsitys työn 

sisällöstä ja luonteesta sekä riittävät työelämätaidot. Opettajan kokemukset työs-

tään valmistumista seuraavien 1-5 vuoden aikana ennustavat ja määrittävät työ-

uran jatkuvuutta (Bartell 2005).  

 

Tutkimuskysymykset:  

1. Mitkä tekijät tukevat opettajien induktiovaihetta? 

2. Mitkä tekijät ovat haitallisia opettajille induktiovaiheessa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on selvittää opettajien induktiovaiheen 

tukemista. Tutkimus on otteeltaan laadullinen. Laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus on Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan karkeimmillaan määriteltä-

vissä aineiston ja aineiston analyysin muodon ei-numeraaliseksi kuvaukseksi. 

Kyseessä ei kuitenkaan ole yhdenlainen tutkimuksen tapa, vaan laadullisen tut-

kimuksen piiriin sisältyy monia erilaisia tutkimuksen traditioita, lähestymista-

poja sekä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä. Yhteistä kaikille laadullisen 

tutkimuksen kirjoon sisältyville menetelmille on tutkittavien elämismaailman 

kuvaaminen mahdollisimman tarkasti tutkittavan näkökulmasta. (Eskola & Suo-

ranta 1998; Tuomi & Sarajärvi 2011.) Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään 

kuvaamaan ilmiöitä huomioiden niiden konteksti. Toisin sanoen sama tutkimus 

samoilla menetelmillä voi tuottaa erilaisia tuloksia riippuen siitä, missä ja milloin 

se tehdään. Laadullinen tutkimus on tulkinnanvaraista, kokeellista, paikallista ja 

yksilöllistä. Näin ollen laadullisen tutkimuksen tuloksia ei nähdä yleistettävyy-

teen pyrkivinä sinänsä, vaan niiden avulla halutaan kuvata yksittäistä tutkitta-

vaa ilmiötä mahdollisimman tarkkaan ja monipuolisesti. (Stake 2010.) 

 

Yleisimpiä aineistonkeruumetodeita laadullisessa tutkimuksessa ovat obser-

vointi, haastattelu ja ihmisten tuotosten, kuten erilaisten dokumenttien tutkimi-

nen (Stake 2010). Laadullisen tutkimuksen aineisto ei ole kuin joissain tapauk-

sissa valmiina tekstinä. Aineistoa voidaan hankkia esimerkiksi kirjoittamalla 

puhtaaksi eli litteroimalla erilaisia haastatteluita, radio- ja televisio-ohjelmia ym. 

Aineisto voi kuitenkin olla valmiiksi tekstimuodossa esimerkiksi dokumenttiai-

neistoja, kuten päiväkirjoja, elämäkertoja ja kirjeitä aineistona käyttävissä tutki-

muksissa. (Eskola & Suoranta 1994.) Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen 

materiaali eli dokumenttiaineisto jakautuu kahteen luokkaan; yksityisiin doku-

mentteihin, kuten puheisiin, kirjeisiin ja päiväkirjoihin sekä joukkotiedotuksen 

tuotteisiin, kuten sanoma- ja aikakauslehtiin (Tuomi & Sarajärvi 2011).  
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5.2 Aineiston keruu  

Tämän tutkimuksen aineistona toimii Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n tuot-

tama ja julkaisema Opettaja -lehti. OAJ on julkaissut Opettaja-lehden näköispai-

nokset lehden omilla nettisivuilla, jossa nämä ovat kaikkien luettavissa. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin Opettaja-lehtiä vuoden 2013 tammikuusta vuoden 

2019 elokuuhun asti. Aineisto kerättiin lukemalla läpi nettisivuilta löytyviä leh-

tien näköispainoksia etsien niissä julkaistuja tutkimuskysymysten kannalta olen-

naisia julkaisuja, kuten uutisartikkeleita, selvityksiä, kolumneja ja opettajien hen-

kilökuvia. Relevanttien artikkelien julkaisutiedot kirjoitettiin ylös myöhemmin 

tapahtuvaa analyysiä varten. Aineisto valikoitiin kaikista tutkimuksen aloittami-

sen hetkellä internetissä saatavilla olleista Opettaja-lehdistä.  

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä (Tuomi & 

Sarajärvi 2011). Tällaisen analyysiprosessin mallina toimi Milesin ja Hubermanin 

(1994) esittelemä kolmivaiheinen prosessi, jossa aineisto ensin pelkistetään eli 

redusoidaan, jota seuraa redusoidun aineiston klusterointi eli ryhmittely. Ryh-

mittelyllä tarkoitetaan pelkistetystä aineistosta johdettavien alaluokkien muo-

dostamista.  Muodostettujen alaluokkien jälkeen laaditaan niiden pohjalta teo-

reettiset käsitteet. Nämä yläluokat jaettiin edelleen yhteisten käsitteiden eli pää-

luokkien alle.  

 

Aineiston hankinnan ja pelkistämisen prosessi tapahtui seuraavalla tavalla: en-

siksi Opettaja -lehden nettisivuilta luettiin kaikki vuodesta 2013 lähtien saatavilla 

olleet näköiskopiot etsien niistä tutkimuskysymysten kannalta relevantteja artik-

keleita, joiden julkaisutiedot merkittiin ylös. Tämän jälkeen artikkelit luettiin ko-

konaisuudessaan ja niistä värikoodattiin tutkimuskysymysten kannalta relevan-

tit osat tekstiä, jotka kirjoitettiin ylös word-tiedostoon tehtyyn analyysitauluk-

koon. Yksi tekstinpätkä toimii aina yhtenä pelkistettynä ilmauksena eli analyy-

siyksikkönä. Taulukkoon kirjoitettiin pelkistetyn ilmaisun perään aina Opettaja 
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-lehden julkaisunumero sekä artikkelin sivunumero. Tämä mahdollisti vaivatto-

man paluun artikkelin pariin myöhemmässä vaiheessa tutkimuksen tekoa.  

 

Seuraavissa taulukoissa kuvataan analyysin etenemistä (taulukot 1-3). Taulu-

kossa 1 alkuperäisilmaukset pelkistettiin muotoihin tuntien valmistelu vie aikaa, 

paperitöiden määrä/hankaluus, töiden teko vapaa-ajalla, työssä jaksaminen, on-

nistumisen halu ja opettajan työ selviytymisenä.  

 

Taulukko 1. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten muodostamisesta 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

Usein tuntien valmistelu vie nuorelta 

opettajalta kaikki illat.  

 

Tuntien valmistelu vie aikaa 

Hän viittaa erityisesti oppimisvaikeuksiin 

liittyvän paperityön lisääntymiseen. 

...diagnosointi on kehittynyt ja niihin liit-

tyvä kirjallisen raportoinnin määrä on 

kasvanut. 

Paperitöiden määrä/hankaluus 

Kun tietokone ja puhelin kulkevat mu-

kana, työt tahtovat tulla niiden myötä 

aina kotiin. Lauantaisin en sentään tehnyt 

mitään koulutöitä. 

 

Töiden teko vapaa-ajalla 

Eniten nuoria opettajia näyttää askarrut-

tavan työssäjaksaminen, kun koko ajan pi-

täisi kehittää ja mennä eteenpäin. 

 

Työssä jaksaminen 

Halu onnistua opettajana ja päästä hyviin 

oppimistuloksiin aiheuttaa stressiä. 

 

Onnistumisen halu 
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Opettajia riivaa riittämättömyyden 

tunne. Työn tekeminen on selviytymistä 

päivästä toiseen. 

Opettajan työ selviytymisenä 

 

Pelkistettyjen ilmausten muodostamisen jälkeen oli vuorossa niiden ryhmittely 

alaluokkiin (taulukko 2). Pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin suhteessa toisiinsa. En-

simmäisessä sarakkeessa pelkistetyt ilmaukset käsittelevät tuntien suunnittelun 

koettua aikaa vievyyttä sekä työn vaatimaa vapaa-ajalla tapahtuvan työnteon 

määrää. Niistä muodostui alaluokka työtuntien määrä. 

  

Taulukko 2. Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely alaluokkiin 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Tuntien valmistelu vie aikaa 

 

Töiden teko vapaa-ajalla 

 

Työtuntien määrä 

Paperitöiden määrä/hankaluus Sekalainen/vaikea työnkuva 

 

Onnistumisen halu 

 

Itselle asetetut korkeat tavoitteet 

 

 

Ryhmittelyn jälkeen aineistoa alettiin käsitteellistää yläluokkiin, eli luotiin aineis-

tolähtöiset teoreettiset käsitteet. Tässä abstrahointivaiheeksikin kutsutussa pro-

sessissa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jonka pohjalta muodos-

tetaan teoreettisia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi 2011).  Muodostetut yläluokat 

käsitteellistyvät edelleen pääluokkiin (taulukko 3). Alla olevassa taulukossa esi-

tellään alaluokkien käsitteellistämistä yläluokkiin ja edelleen pääluokkiin. Näin 

esimerkki analyysin etenemisestä käsitteellistyi käsitteeseen työn kuormitta-

vuus. 

 



 20 

Taulukko 3. Esimerkki alaluokkien käsitteellistämisestä yläluokkiin ja yläluok-

kien käsitteellistämisestä edelleen pääluokkiin 

Alaluokat Yläluokat Pääluokka 

Itselle asetetut korkeat ta-

voitteet 

Työn tavoitteiden suhde 

omiin kykyihin 

Työn kuormittavuus 

Työtuntien määrä 

 

 

Työn vaatimien resurssien 

suhde omiin resursseihin 

Työn kuormittavuus 

Sekalainen/vaikea työn-

kuva 

Työnkuvan suhde omiin 

kykyihin 

Työn kuormittavuus 

5.4 Eettiset ratkaisut 

Ihmistieteiden tutkimuseettisten normien keskeinen lähtökohta on ihmisten kun-

nioittamista ilmentävät arvot. Ihmistieteissä tutkijalta odotetaan hyvän tutki-

muskäytännön noudattamista, millä tarkoitetaan ensisijaisesti tutkimuskohteen 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Tämä velvoittaa tutkijaa 

pohtimaan tutkimusprosessinsa aluksi tutkimuksensa aiheen valinnan sekä käy-

tettävien menetelmien eettisyyttä. (Pelkonen & Louhiala 2002; Kuula 2006.) Täl-

laisia ratkaisuja tulee tehdä tiedonhankintaan ja tutkittavien suojaan liittyvissä 

kysymyksissä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2006).  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty dokumenttiaineisto on luonteeltaan julkista ja sel-

laisenaan kaikkien saatavilla. Tämän seurauksena aineistoon sisältyvien henki-

löiden yksityisyydensuojaa ei ole tarpeen rinnastaa esimerkiksi haastatteluai-

neistoa varten hankittujen tutkittavien vastaavaan. Tästä huolimatta dokument-

tiaineistossa esiintyvien henkilöiden henkilötiedot on häivytetty pois näkyvistä, 

mikä tarkoittaa, ettei heistä puhuta heidän omilla nimillään. Käytännön tasolla 

tämä tarkoittaa heihin viittaamista lopullisessa tutkielmassa joko pronomineilla 

tai heidän nimensä korvaamista tekstissä käyttämällä esimerkiksi opettajanimi-

kettä. Kuulan (2006) mukaan tutkittavien tunnettavuuden estäminen tunnetuim-

pia ihmistieteiden tutkimuseettisiä normeja. Nimettömyys ja tunnistamattomuus 
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ovat itsestään selviä lähtökohtia aineiston esittelyssä tutkimusjulkaisussa. (Kuula 

2006.)  Syynä nimien häivyttämisen taustalla on tutkittavien suojelemisessa mah-

dollisilta negatiivisilta vaikutuksilta, jota heidän tunnistamisestaan tutkimusjul-

kaisusta voi aiheuttaa (Dench, Iphofen & Huws 2004). 
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6 TULOKSET  

Tulokset käsitellään tulosluvussa kuuden eri otsikon alla. Muodostetut otsikot 

käsittelevät induktiovaiheen opettajan työtä tukevia ja haittaavia tekijöitä. Nämä 

otsikot ovat opettajankoulutuksen anti, opettajan ammatin antoisuus, työhön pe-

rehdyttäminen ja kollegiaalinen tuki, epäreilu kohtelu työmarkkinoilla ym., epä-

tietoisuus ja epävarmuus opettajan työssä sekä työn kuormittavuus. 

6.1 Opettajankoulutuksen anti 

Opettajankoulutukseen sisältyi uusien opettajien työhön siirtymää tukevia ele-

menttejä, jotka käsittelevät ammatillista kasvua, työhön innostamista sekä am-

matillisen identiteetin muodostamista. Toisaalta opettajankoulutuksen nähtiin 

myös haittaavaan työhön siirtymää. Opettajankoulutuksen sisältöä pidettiin 

luonteeltaan liian teoreettisena ja täten osittain epäkelpona työelämään valmen-

tamisessa. 

 

Ammatillisen identiteetin muodostumisen prosessi näytti alkaneen useilla opet-

tajilla jo opettajaopintojen aikana. Eroja löytyi siinä, ymmärretäänkö ammatilli-

nen identiteetti saavutettavana tavoitteena vai alati kehittyvänä asiana. Opetta-

jaopintojen aikana tapahtuvan ammatillisen identiteetin kehityksen kuvailtiin 

konkretisoituvan kursseilla ja työharjoitteluissa. Tämän lisäksi opettajaopiskeli-

jat tekivät opintojen aikana myös itsenäistä työtä ammatillisen identiteettinsä 

muodostumisen eteen. Opintojen nähtiin pakottavan opiskelijaa miettimään 

omaa opettajuuttaan eli työskentelemään itsenäisesti ammatillisen identiteet-

tinsä muodostamisen kanssa. Opettajaopintojen sanottiin auttaneen löytämään 

oma ammatillinen identiteetti.  Toisaalta opettajien ammatillinen identiteetti ym-

märrettiin opintojen aikana jatkuvasti kehittyväksi asiaksi, joka ei koskaan saa-

vuta varsinaista päätepistettä. Opettajanopintojen kuvailtiin antaneen ymmär-

ryksen siitä, että opettajan työn tekeminen määrittää tekijäänsä jatkuvasti.  
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”Opettajankoulutuslaitoksen opinnot pakottivat miettimään, millainen opettaja juuri 

itse on.” 

 

Opettajan ammatillisen kasvun kannalta opettajaopinnoissa vietetty aika ym-

märrettiin yhdeksi keskeisistä tekijöistä. Opettajankoulutukseen sisältyvien työn 

tekemiselle tarpeellisten valmiuksien ja teoreettisen sisällön käsittelyn katsottiin 

luovan perustaa ammatilliselle kasvulle. Tämän lisäksi opiskeluaikana valitut si-

vuaineet nähtiin kilpailuvalttina työmarkkinoilla sekä resurssina oppilaiden 

kohtaamisessa.  

 

Ammatillisen kasvun katsottiinkin tapahtuvan työelämän ja tätä edeltävien 

opintojen lisäksi myös jatkokouluttautumisen aikana. Opettajan työn kerrottiin 

herättävän opettajissa intoa ja motivoituneisuutta, jonka myötä opettajat pyrki-

vät jatkuvaan ammatilliseen kasvuun. Tämä puolestaan kannusti heitä jatkokou-

luttautumaan. Täydennyskoulutuksessa opettajia kiinnosti myös uudet pätevyy-

det, kuten aineenopettajan pätevyys.  

 

Opettajaopintojen antina pidettiin myös sen työntekoon innostavaa vaikutusta. 

Opintoihin sisältyneet kurssit veivät mukanaan ja loivat intoa tulevalle työuralle. 

Oppiainekohtaiset työpajat ovat lisänneet innostusta opetukseen oppiainekoh-

taisesti. Opettajaopinnot ovat siis luoneet intoa työn tekemiseen, ja työn tekemi-

nen toisaalta intoa opettajaopintoihin jatkokoulutuksen muodossa.  

 

“En olisi missään nimessä valmis työhöni ilman opintoja. Perustan lisäksi olen saanut 

paljon intoa oman työni toteuttamiseen.” 

 

Opettajankoulutuksen haitallisena piirteenä induktiovaiheeseen valmentami-

sessa pidettiin sen liiallista teoriapainotteisuutta. Opettajat kuvailivat opettaja-

opintojen sisältöjen ja tavoitteiden vastaavan huonosti käytännön työn tarpeita 

ja esittivät tämän pohjalta kehitystoiveita opettajankoulutukselle.  Opetustyön 
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kerrotaan tapahtuvan ruohonjuuritasolla, jonka toteuttamiseen opettajaopinto-

jen teoriasisällöt antoivat kehnosti työkaluja. Opettajankoulutuksen ja opettajan 

työn välillä olevan kuilun yhteen kuromiseksi toivottiin opettajankoulutukselta 

enemmän kosketuspintaa tavallisten koulujen arkeen. Konkreettisina ehdotuk-

sina tämän järjestämiseksi esitettiin koulujen ottamista mukaan opettajankoulu-

tukseen suuremmissa määrin kuin nykyisellään.  

 

“Selvitystyö on antanut näkemystä siitä, miten opettajankoulutusta ja koulua pitäisi ke-

hittää. Haluaisin opettajankoulutukseen lisää kosketuspintaa tavallisiin kouluihin, jotta 

kuilu työelämän ja opiskelun välillä kaventuisi.” 

 

Työssään aloittavien nuorten opettajien ammattitaidolle havaittiin lankeavan 

liian korkealentoisia odotuksia. Nuoren opettajan odotetaan esimerkiksi kykene-

vän hallitsemaan ja toteuttamaan heti työnsä alussa opettajankoulutuksessa op-

pimiaan korkealentoisia opetuskokonaisuuksia ja menetelmiä, kuten digioppi-

mista ja pulpetitonta luokkahuonetta. Opettajankoulutuksesta sanottiin valmis-

tuvan täydellisyyteen pyrkiviä opettajia, jotka haluavat valmiiden oppisisältöjen 

sijasta toteuttaa omaan luovuuteen ja vaivannäköön pohjautuvia opetuksellisia 

ratkaisuja.   

 

Opettajankoulutuksen positiivinen vaikutus nuoren opettajan työhön siirty-

mässä sisältää ammatillisen identiteetin luomiseen ja kasvattamiseen liittyviä 

seikkoja sekä opettajan työssä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista. Työssä 

tarvittavien tietojen ja taitojen käsittelyssä opettajankoulutuksella nähtiin kuiten-

kin olevan kehittymisen varaa. Opettajan arkisessa työssä tarpeellisten tietojen ja 

taitojen oppimisen kerrottiin jäävän opettajankoulutuksessa vajavaiseksi. 

 

”Teoriakoulutukselta hän jäi kaipaamaan maanläheisyyttä. Vaikka koulutus on akatee-

mista, koulussa joutuu tekemään työtä ruohonjuuritasolla.” 
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6.2 Opettajan ammatin antoisuus 

Opettajan ammatilla itsessään havaittiin olevan työhön siirtymää tukevia piir-

teitä. Opettajankoulutuksen tapaan myös opettajan ammatin positiivinen vaiku-

tus induktiovaiheessa liittyi uuden opettajan ammatillisen identiteetin muodos-

tamisesta ja ammatillisesta kehityksestä saatuun intoon toteuttaa opettajan am-

mattia. Näiden lisäksi työssä toimimisella oli itsessään innostava vaikutus opet-

tajaan ja ammatin koettu arvostus vaikuttivat positiivisesti induktiovaiheen työs-

säjaksamiseen.  

Työkokemuksen ja työharjoitteluiden aikana tapahtuva ammatillisen identitee-

tin muodostaminen luo intoa työn tekemiseen. Työyhteisössä vietettynä aikana 

opettajalle kehkeytyy samaistuminen opettajan ammattiin. Tällä samaistumisella 

tarkoitettiin tunnetta siitä, että osaa tehtävänsä ja on sopiva opettajan työhön. 

Ammatillisen identiteetin kehittymisen lisäksi opettajat kokivat työkokemuksen 

myötä tapahtuvan ammatillisen kehityksen tukeneen työhön siirtymää.  

Opintojen aikaiset opettajan sijaisuudet opintojen aikana loivat opettajaopiskeli-

joille vahvistusta omaan opettajuuteen. Yhdessä opintojen aikaisten työharjoitte-

luiden kanssa ne ovat paljastaneet opiskelijoille heidän henkilökohtaisia kasvun-

paikkojaan, sekä auttaneet oman kasvatuksellisen näkemyksen kehittämisessä. 

Harjoittelut ja sijaisuudet auttoivat jaksamaan opinnoissa lisäämällä mielenkiin-

toa omaan työhön täten parantaen opiskelumotivaatiota. Työharjoittelut ja teo-

reettiset opinnot ovat toimineet synergisessä suhteessa, jossa ne lisäävät intoa 

sekä työn tekemiseen että opiskeluun. 

 

”Henkilökohtaiset kasvunpaikat selvisivät harjoittelujen kautta. Ihan kuin olisi lukenut 

tenttikirjan sisällysluettelon läpi ja nyt pitää alkaa perehtyä itse kirjaan” 

Opettajan ammatin koetulla arvostuksella nähtiin olevan innostava merkitys 

opettajan työssäjaksamisessa. Käsitys opettajan työstä arvostettuna professiona 

oli läsnä opiskeluvaiheessa ja siksi opettajaksi valmistumisen sanottiin olevan ilo. 
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Koettu arvostus sai oman työnkuvan tuntumaan merkityksellisenä. Oppilaiden 

osoittama arvostus opettajaa kohtaan koettiin hienona asiana. Opettajien työin-

toa tuki myös itse työnkuvaan liittyvät seikat. Työnkuvan innostavia tekijöitä si-

sältyy muutamaan eri kokonaisuuteen, joista ensimmäinen on opettajan työym-

päristön merkitys. Opettajat kertoivat saaneensa voimavaroja ammattitaitoisten 

ja miellyttävien työkavereiden kanssa työskentelystä. Työkavereiden kanssa 

työskentelyn lisäksi lasten ja nuorten kanssa työskentelyä kuvailtiin opettajaa in-

nostavana seikkana. Opettajat pitivät koulua työympäristönä ainutlaatuisen 

energisenä. Työympäristön lisäksi opettajana toimiminen itsessään innosti opet-

tajia. Opettajan ammatti näyttäytyi monelle kutsumusammattina, jonka tekemi-

nen on ilo opettajalle. Kutsumusammatissa työskentelyn sanottiin vievän muka-

naan. Opettajan työnkuvassa viehättää sen edellyttämä oman persoonan hyö-

dyntäminen ja työn toteuttamisen vapaus. 

 

“Tämä on todella rikasta työtä, jossa saa käyttää omaa persoonaansa. Oli myös hienoa 

kokea, että työlläni oli merkitystä opiskelijoilleni.” 

Opetustyötä pidettiin luonteeltaan ihmissuhdetyönä, johon sisältyvien pitkäkes-

toisten oppilas – opettaja –suhteiden luomista kuvailtiin seikaksi, jota odotetaan 

innolla. Lukuvuoden aikana oppivaa ja kehittyvää oppilasryhmää kuvailtiin 

iloksi seurata. Lasten ja nuorten kanssa työskentely näyttäytyikin isona osana 

opettajan ammatin viehättävyyttä. Oppilaiden antamaa rehellisen palautteen ja 

huumorin kerrottiin lisäävän opettajien työviihtyvyyttä ja oppilaiden oppimisen 

ilon tuottavan myös opettajalle iloa.  Luokan oppilaiden eteenpäin viemistä ku-

vailtiin opettajan perustyöksi ja kohokohdiksi tilanteita, jolloin haasteiden 

kanssa painivat oppilaat saatiin yrittämään ja innostumaan oppimisesta. Opetta-

jat kertoivat tunteneensa mielihyvää  onnistuessaan opetusratkaisuissaan.

 

”Mietin, missä muussa työssä on tällaiset työsuhde-edut. Vaikka opettajat joutuvat ole-

maan tekemisissä myös ongelmien kanssa, koulumaailman energisyys on ainutlaatuista.” 
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6.3 Työhön perehdyttäminen ja kollegiaalinen tuki 

Työhön perehdyttämisellä ja kollegiaalisella tuella havaittiin olevan keskeinen 

merkitys uuden opettajan induktiovaiheen tukemisessa. Opettajat kuvailivat eri-

laisia kokemuksia kollegiaalisen tuen toimivuudesta ja koulujen perehdytysmal-

leista sekä ulkopuolisten tahojen järjestämistä perehdytyskoulutuksista. Toi-

saalta monet opettajat mainitsivat puutteellisen perehdytyksen ja puutteellisen 

kollegiaalisen tuen negatiivisista vaikutuksista induktiovaiheessaan.  

 

Toimivaa kollegiaalista tukea pidettiin hyvin oleellisena tekijänä uuden opetta-

jan työhön siirtymässä. Kokeneemman kollegan kanssa työskentely ja työhön liit-

tyvä keskustelu toimi tärkeänä voimavarana uuden opettajan ensimmäisen työ-

vuoden aikana. Pidempään työssä olleen kollegan kanssa työskentely tapahtui 

esimerkiksi samanaikaisopetuksessa, jota eräs vastavalmistunut opettaja kuvaili 

ensimmäisen työvuotensa onnistuneisuuden kannalta tärkeänä. Tällaisen tilan-

teen sanottiin mahdollistavan opetusvastuun siirtämisen sujuvasti, mikäli uusi 

opettaja kokee oman energiansa ja annettavansa olevan lopussa. Opetustilan-

teessa tapahtuvan tuen lisäksi kollegalla tai mentorilla on uudelle opettajalle an-

nettavaa opetustilanteiden ulkopuolella. Noviisiopettajan työssäjaksamisen kan-

nalta nähtiin tärkeäksi päästä käsittelemään työhön liittyviä kokemuksia ja tun-

temuksia kokeneemman kollegan kanssa. Opettajuuden haasteiden käsittelyä 

kokeneemman kollegan kanssa kuvailtiin uudelle opettajalle voimaannuttavana 

kokemuksena, joka antaa uudelle opettajalle hallinnan tunteen, mikä puolestaan 

lisää uuden opettajan työhyvinvointia.  

 

”Hän muistaa kuitenkin vielä ensimmäisten työvuosien epävarmuuden, jonka yli auttoi 

toisena työvuonna saatu mentorointi.” 

 

Hyvää mentorointia pidettiin nuorta opettajaa kannustavana ja vahvistavana te-

kijänä. Mentoroinnin sanottiin asettavan nuoren opettajan työhön liittyvät huo-

lenaiheet realistisiin mittasuhteisiin. Keskusteluyhteyden luomisen ei kuiten-

kaan nähty poistavan uuden opettajan kokemia ongelmia, vaan auttavan tätä 
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hoitamaan kyseiset ongelmat kuormittamatta itseään liiallisella huolehtimisella. 

Keskustelun kollegan tai mentorin kanssa todettiin myös auttavan uutta opetta-

jaa käsittelemään mahdollista opetustyöhön liittyvää riittämättömyyden tun-

netta. Hyvää työyhteisöä, johon on hyvä mennä ja jossa pääsee kehittämään 

omannäköistä tapaa olla opettaja, pidettiin kaikista tärkeimpänä tekijänä vasta-

valmistuneen opettajan työhön siirtymässä. Onnistuessaan mentoroinnin sanot-

tiin auttavan uuden opettajan ensimmäisten raskaiden työvuosien yli ja pysy-

mään alalla.  

 

”He tarvitsevat mentorin, jonkun, joka sanoo: ”Kyllä se siitä! Tiedän, mitä käyt läpi.” 

He tarvitsevat jonkun, jolle voi myöntää oman riittämättömyytensä.” 

 

Koulujen onnistuneilla perehdytysmalleilla tarkoitetaan koulujen tahoilta tapah-

tunutta aktiivista ja tarkoituksenmukaista nuoren opettajan tukemista. Koulujen 

perehdytysmalleihin sisältyi mentoroinnin ja kollegiaalisen tuen järjestäminen. 

Kollegiaalista tukea tarjottiin mm. järjestämällä induktiovaiheen opettajalle tu-

tori, jonka vastuulle lankesi perehdytyksen toteuttaminen. Koulun taholta tapah-

tuvan onnistuneen perehdytyksen sanottiin sujuvoittaneen merkittävästi uuden 

opettajan työn alkua ja tunnetta työyhteisöön kuulumisesta. Perehdytys auttoi 

uutta opettajaa pitämään auktoriteettinsa oppilaiden silmissä antamalla tälle riit-

tävät tiedot ja taidot koulussa työskentelyyn, mikä teki uudesta opettajasta tasa-

vertaisen muiden opettajakollegoidensa kanssa.  Onnistuessaan perehdytyksen 

kerrottiin antaneen opettajalle hallinnan tunteen ja edistävän tämän työhyvin-

vointia ja lisänneen kiinnittyneisyyden tunnetta työyhteisöönsä sekä halua pysyä 

opetusalalla.  

 

”Aloittavat opettajat eivät saa jäädä yksin. He tarvitsevat tukea ammattiin kiinnittymi-

seen ja ammatilliseen kehittymiseen” 

 

Induktiovaiheen opettajille tarjottavat koulun ulkopuolisten tahojen järjestämät 

perehdytyskoulutukset korostavat perehdytyksen tärkeyttä. Nuorille opettajille 

järjestettäviä täydennys-, ja perehdytyskoulutuksia pidettiin työhön siirtymän 
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kannalta tärkeinä asioina. Uusille opettajille järjestettävien koulutusten (esim. 

OAJ:n NOPE-koulutus) antina pidettiin opettajankoulutuksessa vieraaksi jäänei-

den asioiden käsittelyä, kuten palkkaukseen, opettajien lakisääteiseen vastuu-

seen ja lisätöiden teetättämiseen liittyviä seikkoja. Opettajan vastuiden, velvolli-

suuksien ja oikeuksien tiedostaminen kuvattiin auttavan rajaamaan omaa työn-

kuvaa, mikä puolestaan edesauttoi työssäjaksamista. Kursseilla tapahtuneen 

opetuksen lisäksi niiden anniksi laskettiin myös muiden noviisiopettajien koh-

taaminen. Muiden työssään vasta aloittaneiden opettajien kohtaamisen kerrottiin 

antavan noviisiopettajille vahvistusta omille ajatuksille, ymmärrystä omasta 

työstä sekä voimia jatkaa eteenpäin vaativassa ammatissa.  

 

”Kaiken kaikkiaan kurssilaiset ovat työkavereihinsa ja heiltä saatuun tukeen todella tyy-

tyväisiä, kouluttaja ilahtuu.” 

 

Uusien opettajien saamaa perehdytystä pidettiin yleisellä tasolla riittämättömänä 

ja puutteellisena. Puutteellista perehdytystä kuvailtiin laajalti nuorten opettajien 

työhön siirtymässä haitalliseksi asiaksi sekä koko koulujärjestelmän kannalta tu-

hoisaksi seikaksi. Onnistuneen perehdytyksen järjestämiseksi toivottiin opetta-

jankoulutuslaitosten sekä oppilaitosten esimiesten roolien kasvattamista. Opet-

tajankoulutuslaitosten haluttiin tekevän toiminnallista yhteistyötä perus-, ja täy-

dennyskoulutusorganisaatioiden kanssa. Oppilaitosten esimiesten rooliin pereh-

dytyksessä toivottiin konkretiaa, mikä tapahtuisi asettamalla heidän vastuulleen 

nuorten opettajien kehittymissuunnitelman laatimisen ja sen toteutumisen tuke-

misen. Uusien opettajien perehdytyksen huonon tason sanottiin olleen tiedossa 

jo pitkään. Ratkaisuiksi tähän ongelmaan esitettiin opettajankoulutuksen uudis-

tamista niin, että siihen oettaisiin osaksi opettajien elinikäisen oppimisen tuke-

minen sekä kansallisen mentoriverkon luominen ja ylläpito. Nuoret opettajat ker-

toivat kokeneensa työn aloittamisen helpommaksi silloin, kun heillä oli käytettä-

vissä resurssina opetettavan aineen mentori.  
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“Peruskoulunopettajan työstä sain kyllä riittävästi perehdytystä, mutta liikunnan ope-

tuksen käytännön asioihin olisin kaivannut apua. Tein listaa kysymyksistä ja soittelin 

vakituiselle opettajalle, joka on auttanut aina tarvittaessa.” 

6.4 Epäreilu kohtelu työmarkkinoilla ja työllisyystilanne 

Induktiovaiheen opettajille haitalliseksi tekijäksi nousi uusien opettajien epäreilu 

kohtelu sekä heidän kohtaamansa työllisyystilanne. Epäreilulla kohtelulla tarkoi-

tetaan tuloksia, jotka käsittelevät heidän työsopimustensa alun viivästyttämistä 

ja tähän liittynyttä lukuvuoden alun palkan ja opetuksen suunnittelulle varatun 

ajan pienentämistä. Uusien opettajien työsopimusten alkua on useissa kunnissa 

lykätty veso-päiviin asti, eli aivan opetustyön alun kynnykselle. Tällaisessa tilan-

teessa uudet opettajat kertoivat olleensa estyneitä tutustumaan ennen työnsä 

aloittamista oppilaiden tietoihin, koulun toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin kuten 

lukuvuoden toimintasuunnitelmaan tai turvallisuusohjeisiin. Uusilta opettajilta 

on evätty mahdollisuus valmistella opetustaan ja käydä koulurakennuksessa en-

nen töidensä aloittamista. Tilanteen ongelmallisuuden uudelle opettajalle sanot-

tiin korostuvan siinä, että he olisivat ilman työsuhteen viivästyttämistäkin ns. ta-

kaa-ajotilanteessa koulun oppilaat ja tavat tunteviin kollegoihinsa nähden. Ti-

lanne hankaloittaa induktiovaiheen opettajien työn tekemistä sekä lisää eriar-

voistumisen tunnetta uusissa opettajissa.  

 

”Se tuntui epätasa-arvoiselta. Muut opettajat saivat valmistella työvuotta palkallisesti, 

mutta hän valmistautui uuteen lukuvuoteen omalla vastuullaan, omalla ajallaan ja 

omilla välineillään.” 

 

Työn aloittamisen viivästyessä noin kahdella viikolla uusi opettaja luonnollisesti 

myös menetti palkan tältä ajanjaksolta. Uudet opettajat kertoivat joutuneensa 

suunnittelemaan opetustaan omalla ajallaan palkatta. Tämän omalla ajalla tapah-

tuvan opetuksen suunnittelun lähtökohdat ovat kuitenkin huonot, sillä opetta-

jilla ei ole tietoja luokkansa oppilaiden yksilöllisistä tarpeista. Tilanteessa oppi-

laiden lukuvuoden alun sujuvuus kärsii tarpeettomasti heidän jäätyään ilman 
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heille yksilöityjä opetuksellisia ratkaisuja. Opettajat kertoivatkin kokeneensa ti-

lanteen seurauksena tuskaa myös oppilaiden puolesta.  

 

”Ikävintä hänen mielestään oli, ettei hänellä ollut mahdollisuutta tutustua oppilaidensa 

taustoihin tai oppilasryhmiinsä ennen koulutyön alkua, koska ennen työsuhteen alkua 

tällaista tietoa ei ole oikeutta saada.” 

 

Epäreilun kohtelun lisäksi uusia opettajia ahdistaa heidän kohtaamansa työlli-

syystilanne. Uusien opettajien kevätlukukauden kerrottiin olevan raskasta aikaa. 

Kevätlukukauden päätteeksi uusien opettajien usein määräaikainen työsopimus 

oli tulossa päätökseen, mikä tarkoitti töiden suunnittelun ohelle myös työnhaun 

parissa työskentelyä. Opettajat kertoivat tarjolla olleen enimmäkseen uusia mää-

räaikaisia työsuhteita. 

 

“Uudet opettajat yrittävät kaikin tavoin tehdä parhaansa, jotta voisivat tulevaisuudessa-

kin saada töitä ja jotta saatu työpaikka, usein määräaikainen, vakiintuisi viraksi. Vasta-

valmistuneilla opettajilla ei useinkaan ole varaa valita työpaikkaansa.” 

6.5 Epätietoisuus ja epävarmuus opettajan työssä 

Uusille opettajille on tyypillistä olla uransa alussa epävarma itsestään opettajana. 

Epävarmuuden taustalla on epätietoisuus oppilasaineksesta ja kokemattomuus 

käytännön työstä. Epätietoisuus oppilasaineksesta oli usein seurausta aiem-

massa luvussa käsitellystä eriarvoisesta palkkauksesta. Koska uudella opettajalla 

ei ollut välttämättä kovinkaan paljoa kokemusta käytännön työstä, olivat hänen 

valmiutensa suunnitella opetusta huonot. Työhön liittyvä epävarmuus johti uu-

sien opettajien kohdalla kovaan kiusaukseen tehdä töitä ilmaiseksi elokuun ajan. 

Opettajien epävarmuuden sanottiin vaarantavan sekä luokan oppilaiden että 

opettajan työrauhan ja turvallisuuden. Oppilaiden ottaminen vastuulle ilman tie-

toa heidän mahdollisista diagnooseistaan ynnä muista yksilöllisistä tarpeista he-

rätti uusissa opettajissa pelkoa. Itsestään epävarma opettaja kohtasi lukuvuoden 

alussa tilanteen, jossa kaikki työhön liittyvät asiat vyöryivät päälle ensimmäisellä 
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viikolla. Luokkaa tuntematon uusi opettaja joutui sekasortoiseen tilanteeseen, 

jossa hänen tulee samaan aikaan opettaa oppilaitaan sekä tutustua heihin.  

 

”Kaikki asiat kaatuvat päälle ensimmäisellä kouluviikolla. Yritä siinä perehtyä oppilaiden 

taustoihin ja vanhempien toiveisiin, kun muutkin koulukiireet ovat jo päällä.” 

 

Opettajien kokemattomuus käytännön työstä on itsessään myös epävarmuutta 

lisäävä tekijä. Uudet opettajat olivat työuransa alussa monien työhön liittyvien 

asioiden kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa. Varsinaisen opetustyön ulko-

puolisista asioista kerrottiin kertyvän kokemusta vasta ensimmäisessä työsuh-

teessa. Tämän lisäksi näitä opetustyön ulkopuolisia asioita pidettiin luonteeltaan 

sellaisina, ettei työssään aloittavaa opettajaa voi myöskään täysin perehdyttää 

niiden tekemiseen. Esimerkiksi erityisopettajien työhön liittyvien HOJKS-päivi-

tyksien tekemisen sanottiin vievän uusilta opettajilta huomattavasti enemmän 

aikaa verrattuna heidän kokeneempiin kollegoihinsa. Muita uusia opettajia as-

karruttavia opetustyön ulkopuolisia asioita olivat mm. yhteistyö oppilaiden van-

hempien kanssa sekä luokassa tai koulussa esiin nousevien ongelmatilanteiden 

hoitaminen. Laveammin todettiin, että uusien opettajien tulee löytää itse oma ta-

pansa tehdä työtään.  

 

”Kokeneemmat kollegat tekivät henkilökohtaista opetusta koskevia hojks-päivityksiä 

tuosta vaan, mutta minulta se vei aikaa. Moniin asioihin kukaan ei voi edes perehdyttää, 

sillä jokaisen pitää löytää oma tapansa tehdä työtä.” 

 

Myös opetettavat aineet saattoivat itsessään lisätä opettajan epävarmuutta. Ope-

tussuunnitelman sisältämien laveiden ohjeistusten sanottiin aiheuttavan uusille 

opettajille päänvaivaa. Opetussuunnitelmaan sisältyvien aihealueiden, kuten it-

setuntemuksen ja sosiaalisten taitojen opettamisen heikko hallitseminen voi ah-

distaa nuorta opettajaa. Koska valmiita malleja näiden opettamiseen ei aina ollut 

käytettävissä, tuli opetukselliset ratkaisut etsiä tai keksiä itse. Uusien opettajien 

kuvailtiin olevan innokkaita pääsemään toteuttamaan kaikkea opettajankoulu-

tuksessa oppimaansa, mutta toisaalta heidän katsottiin joutuneen käytännön 
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työn kokemattomuudestaan johtuen käyttämään paljon aikaa opetuksen suun-

nitteluun. Tämän lisäksi uusilla opettajilla sanotaan olevan kokeneita kollegoi-

taan enemmän tehtävää luokan työrauhan ja kurin ylläpidossa.  

 

”Omat keinot pitää kuria ovat vielä hakusessa. Oppilaat koettelevat hermoja ja itseluot-

tamusta.” 

 

6.6 Työn kuormittavuus 

Tässä luvussa kuvaillaan opettajan työn kuormittavaa luonnetta uusien opetta-

jien työhön siirtymää haittaavana tekijänä. Tekstiluvut käsittelevät opettajan 

työnkuvaan tai työtapaan sisältyviä seikkoja. Induktiovaiheen opettajia kuormit-

taa työssään työtuntien määrä, perfektionistinen työote, sekalainen työnkuva ja 

kokemattomuus, oppilaiden hyvinvointi sekä riittämättömyyden tunne. 

 

Useat opettajat kokivat työn vaativan heiltä liikaa ajallisia resursseja. Arkipäivien 

illat menevät uusilla opettajilla usein opetusta suunnitellessa ja uusien opettajien 

ensimmäistä työvuotta kuvaillaankin erittäin väsyttäväksi. Työtuntien määrä 

näyttää olevan uusia opettajia eniten kuormittavia tekijöitä sisältävä koko-

naisuus. Töiden kerrottiin seuraavan helposti kotiin uusien älylaitteiden mah-

dollistamana. Opettajien viikoittaisen työajan sanottiin voivan venyä 52-tun-

tiseksi ja viikonlopputöiden tekemistä yhtenä tai molempina päivinä kuvailtiin 

ennemmin säännöksi kuin poikkeukseksi.  

 

“Kun tietokone ja puhelin kulkevat mukana, työt tahtovat tulla niiden myötä aina kotiin. 

Lauantaisin en sentään tehnyt mitään koulutöitä.”   

 

Onnistuneen opetuksen vaatiman suunnittelun määrä lisäsi työaikaa, joka itses-

sään kuormitti opettajia. Toisaalta myös opetuksen riittämättömän suunnittelun 

sanottiin aiheuttavan uusissa opettajissa stressiä. Suuret työmäärät voivat johtaa 
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myös uusien opettajien sairaslomiin sekä pahimmillaan uravalinnan muuttami-

seen. Työaikaa kasvattaa opetustyön lisäksi myös sen ulkopuolisiin työtehtäviin, 

kuten Wilmaan, sähköposteihin ja kokoustamiseen menevä aika. Työajan sanot-

tiin kasvavan opettajien kohdalla myös sen seurauksena, ettei heidän tilalleen 

välttämättä oteta sairaslomasijaisia, vaan heidän odotetaan tekevän työtä puoli-

kuntoisena. Korkeaksi kasvavan työmäärän yhdistäminen perhe-elämän kanssa 

koettiin kuormittavana.  

 

”Vuosi oli niin tiivis ja intensiivinen, että ensimmäinen viikko kesälomasta kului nukku-

essa.” 

 

Uusien opettajien korkeaa työmäärää kasvattaa kunnianhimoinen suhtautumi-

nen uuden työnsä hoitamiseen, josta voidaan puhua perfektionistisena työot-

teena. Perfektionistisen suhtautumisen taustalla on luontainen innokkuus ope-

tustyöhön sekä työnkuvan ja työmarkkinoiden asettama paine tehdä työ hyvin. 

Nuoret opettajat työskentelevät kunnianhimoisesti saavuttaakseen hyviä oppi-

mistuloksia ja onnistuakseen työssään. Tämän taustalla vaikuttaa uusien opetta-

jien saamasta opettajankoulutuksesta seuraava innostus keksiä itse luovia työta-

poja ja hyödyntää digipedagogiikkaa. Uudet opettajat tiedostavat, että heiltä 

odotetaan esimerkillistä työjälkeä saadakseen jatkaa määräaikaisen työsuhteensa 

jälkeen työssään, tai vaihtoehtoisesti voidakseen antaa hyviä näyttöjä jokakeväi-

sessä työnhaussa. Työllisyystilanteen aikaansaaman kuormituksen lisäksi uusia 

opettajia vaivaa tästä seuraavan yliyrittävän työotteen aikaan saama kuormitus. 

 

”Oppilaiden huonovointisuus, epärealistiset odotukset ja oma riittämättömyys kuormit-

tavat” 

 

Induktiovaiheen opettajat kokivat uudessa työssä kuormitusta epäselvän työn-

kuvan selvittämisessä. Opettajan työnkuvaa kuvailtiin pirstaleiseksi ja alati 

muuttuvaksi, työn tavoitteita epäselviksi ja työpäiviä hektisiksi. Opettajien työ-

tuloksiin kohdistuvia odotuksia pidettiin puolestaan epärealistisina. Opettajan 

työnkuvaan liittyy myös heti työuran alusta alkaen korkea vastuu, jonka sisällöt 
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eivät olleet uusille opettajille välttämättä heti selvillä. Myös oppilaiden huono-

vointisuuden kasvu ja siihen liittyvän raportoinnin määrän lisääntyminen herät-

tää opettajissa huolta ja aiheuttaa kuormitusta. Erityisoppilaiden ja oppilaiden 

määrän yhtä opettajaa kohden kerrottiin lisääntyneen. 

 

”Välillä tuntuu siltä, että on vain pakko mennä sieltä, missä aita on matalin. Stressi il-

menee unohteluna ja väsymyksenä” 

 

Uusien opettajien kokema riittämättömyyden tunne on monitahoinen ilmiö, jo-

hon vaikuttaa mm. opettajan kokemattomuus ja käytettävissä olevat resurssit.  

Yksi riittämättömyyden tunnetta kasvattava seikka on liian isot ryhmäkoot. Ajal-

listen ongelmien lisäksi riittämättömyyden tunne on seurausta moninaisen oppi-

lasaineksen onnistuneen opetuksen vaatimien tiedollisten resurssien puuttumi-

sesta.  

 

”Oppilaiden ja erityisoppilaiden määrä on lisääntynyt, tavoitteet ja odotukset ovat yli-

mitoitettuja mahdollisuuksiin nähden” 

 

Pärjätäkseen työssään edes kohtalaisesti opettajat saattoivat kokea tarpeelliseksi 

luovuttaa joidenkin oppilaiden kohdalla tunnustaen, etteivät he voi tarjota oppi-

laille heidän tarvitsemaansa opetusta.  
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien työuran alkuvaihetta 

eli induktiovaihetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli saada selville induk-

tiovaihetta tukevia ja haittaavia seikkoja.  

7.2 Ammatillinen kehitys ja työyhteisö induktiovaiheen tu-
kena 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksella ja opettajan ammatissa toi-

mimisella oli kaksi keskeistä positiivista tekijää induktiovaiheen opettajien tuke-

misessa. Ensimmäinen tekijä oli oman ammatillisen identiteetin muodostaminen, 

jonka eteen työskentelemisen katsottiin alkaneen opintojen aikana. Tässä tutki-

muksessa ammatillista identiteettiä ei pidetty staattisena asiana, vaan alati muut-

tuvana. Opettajat kokivat innostusta työnsä aloittamiseen ja siinä toimimiseen 

pidempäänkin saatuaan opettajankoulutuksessa rakennettua aihiota omalle ta-

valleen tehdä työtä. Tästä voidaan päätellä, että opettajaopiskelijoiden innok-

kuus työn aloittamiseen ja siinä jatkamiseen paranee, kun he saavat työskennellä 

oman opettajuutensa piirteiden selvittämisen parissa.  Ammatilliseen identiteet-

tiin liittyvän opettajapersoonan luominen on didaktisen osaamisen ohella yksi 

opettajuuden hallitsevista pohjavireistä (Laine 2004). Puolimatkan (2002) mu-

kaan opetustyö on persoonallisuuksien kohtaamista, jonka tarkoituksena on joh-

taa itsetuntemukseen, arvojen tiedostamiseen sekä mielekkyyden kokemiseen. 

Näin ollen opettajapersoonan muodostamisella on keskeinen rooli myös opetta-

jan ammatillisessa kasvussa. 

 

Ammatillisen kasvun rooli näyttäytyikin osittain lomittaisena ammatillisen iden-

titeetin kanssa. Erottavana tekijänä oli ammatillisen kasvun liittyminen opettajan 

työn formaalin teoreettisen sisällön karttumiseen, siinä missä ammatillinen iden-
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titeetti liittyy työn teon tapoihin ja aiemmin mainittuun opettajapersoonallisuu-

teen. Myös ammatillisen kasvun prosessia kuvailtiin elinikäiseksi, sen jatkuessa 

opintojen jälkeen työn ja jatkokoulutuksen myötä. Opettajankoulutus näyttäytyy 

paikkana, jossa opettajat aloittavat substanssi- ja kasvatustieteellisen tiedon kar-

tuttamisen. Näiden tietojen tiedetään lisääntyvän koko työuran ajan, mikä vah-

vistaa ajatusta ammatillisesta kasvusta päättymättömänä prosessina (van Driel, 

Verloop & de Vos 1998; Tynjälä 2004). Opettajien kokemus omasta ammatillisesta 

kasvusta näyttää lisänneen heidän itseluottamustaan toimia tulevassa ammatis-

saan.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajan työssä toimiminen tukee ammatillista ke-

hittymistä, joka lisää intoa työhön. Työhön siirryttäessä uusi opettaja ikään kuin 

haastaa opettajapersoonaansa ja ammatillista kasvuaan käytännön työssä ja saa-

dessaan näille positiivista vahvistusta hänen luottamuksensa työssään toimimi-

seen paranee. Itsensä haastaminen paljastaa myös kehityksen kohteita, joiden pa-

rissa työskennellessä ammatillinen kasvu jatkuu. Tästä kasvusta voidaan puhua 

ammatillisen toimijuuden kehittymisenä. Ammatillisen toimijuuden kehittymi-

nen parantaa opettajan kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä ja valintoja työssään ja 

helpottaa selviämistä haastavista opetuksellisista tilanteista (Toom, Pyhältö & 

Rust 2015; Vähäsantanen ym. 2017).  

 

Opettajapersoonan ja ammatillisen toimijuuden kehittymiset voidaan ymmärtää 

osana opettajan asiantuntijuuden kehittymistä. Opettajan asiantuntijuus on pro-

sessi, jonka eri osa-alueet kehittyvät ajan mittaan työtä tehdessä (Hakkarainen, 

Palonen & Paavola 2002). Yhdelläkään opettajalla ei ole valmista opettajapersoo-

naa, riittävää toimijuutta tai muutenkaan valmista asiantuntijuutta heti uransa 

alkuvaiheessa. Jotta ammatillinen identiteetti ja asiantuntijuus voivat kehittyä, 

tulee induktiovaihe nähdä osana opettajankoulutuksessa alkanutta läpi työuran 

kestävää ammatillisen kehityksen jatkumoa (Jokinen & Sarja 2006). Opettajan 

ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden ymmärtäminen tällä tavoin dynaami-

sena asian on tärkeintä induktiovaiheen opettajalle. Onkin huomionarvoista, että 
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osa opettajista ymmärsi ammatillisen kasvun prosessin elinikäisenä jo opinto-

jensa aikana. Ammatillisen keskeneräisyyden tunnustaminen mahdollistaa on-

nistumisen kokemukset työssä.  Onnistumisen kokemuksilla on positiivinen vai-

kutus opettajan työssä jaksamiselle. (Blomberg 2008.)  

 

Opettajan ammatin koetulla arvostuksella ja työnkuvalla oli myös positiivinen 

vaikutus opettajan induktiovaiheeseen. Opettajan työn arvostettu asema muiden 

ihmisten silmissä lisäsi oman työnkuvan koettua merkityksellisyyttä, joka puo-

lestaan sai työnkuvan tuntumaan miellyttävämmältä. Induktiovaiheen opetta-

jien voidaan siis todeta olevan sikäli hyvässä asemassa, että he kokevat itsensä 

arvostetuksi työssään. Vaikka työ olisikin opettajan mielestä kuormittavaa tai 

hankalaa, voi tämä saada motivaatiota ajatuksestaan tärkeän työn tekijänä. Toi-

saalta joissain opettajien työnkuvista ,kuten erityisopetuksessa oppilaiden osoit-

tama arvostus voi olla vähäisempää, eli tämä vaikutus tuskin on universaali. 

Yleisemminkin lasten ja nuorten kanssa ja kouluympäristössä työskentely näh-

tiin tärkeänä positiivisena seikkana. Oleellista induktiovaiheen opettajien kan-

nalta on työn kokeminen kutsumusammattina. Mikäli opettaja ei koe työnku-

vaansa yleisesti miellyttäväksi, hän tuskin kykenisi ammentamaan voimia työn 

toteuttamisesta ja kouluympäristöstä.  

Tämän tutkimuksen mukaan kollegiaalinen tuki oli tärkeä osa-alue opettajien in-

duktiovaiheen tukemisessa. Kollegiaalisesta tuesta puhuttiin mentorointina ja 

perehdyttämisenä. Opettajien kertomasta välittyy kuva induktiovaiheen opetta-

jista vielä keskeneräisinä ja itsestään epävarmoina työntekijöinä, jotka odottavat 

itseltään paljon. Uudet opettajat näyttävät pelkäävän liiaksi virheitä ja etenkin 

niiden seurauksia. Kollegiaalisen tuen rooli tässä oli näiden epävarmuuksien lie-

ventäminen suhteuttamalla ne realiteetteihin, sekä konkreettisten neuvojen ja 

tuen antaminen tarvittaessa. Hyväksi koetussa mentoroinnissa tärkeintä oli dia-

loginen ja voimaannuttava lähestymistapa uuden opettajan tukemiseen, jotka 

molemmat ovat Niemen ja Siljanderin (2013) mukaan tärkeitä hyvän mentoroin-

nin tunnuspiirteitä. 
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Yksittäisen mentorin löytämistä tärkeämpi seikka oli koulujen omien perehdy-

tysmallien rooli. Induktiovaiheen opettajien puheesta välittyy kiitollisuus hyvin 

järjestettyjä perehdytysmalleja kohtaan, joihin voi sellaisenaan sisältyä myös 

oma mentori. Mentoroinnin ja perehdytyksen ero näyttäisi olevan se, että pereh-

dytys on yksittäistä mentorisuhdetta laajempi suunniteltu kokonaisuus. Siihen 

voi sisältyä mentorin lisäksi esimerkiksi erillinen perehdytysopas tai perehdytys-

jakso. Perehdytysjaksojen sisällöt voivat vaihdella, mutta laadukkaan perehdy-

tyksen yleismaailmallisina ja tärkeinä ohjenuorina voidaan pitää suunnitelmalli-

suutta, tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta. (Lagerstedt & Vainionpää 2003). Myös 

koulujen ulkopuolisten tahojen järjestämät perehdytyskoulutukset saivat induk-

tiovaiheen opettajilta kiitosta ja niitä pidettiin laadukkaina. Tämän voi nähdä ko-

rostavan kansallisen perehdytysohjelman tarvetta, sillä induktiovaiheen tuen jär-

jestämisen tulisi olla vastavalmistuneen opettajan, työnantajan ja opettajankou-

lutuksen vastuulla (Niemi & Siljander 2013). 

7.3 Yksin pärjääminen, epävarmuus ja kuormitus induktiovai-
heen kompastuskivinä 

Työhön perehdyttämisen ja toimivan kollegiaalinen tuen mainittiin aiemmin ole-

van opettajan onnistuneelle induktiovaiheelle tärkein osa-alue. Tätä väitettä alle-

viivaa entisestään se, miten opettajat kuvailivat huonosti järjestetyn tai olematto-

man työhön perehdyttämisen ja kollegiaalisen tuen vaikutusta. Vaikutusta ku-

vailtiin uuden opettajan kannalta haitalliseksi, sekä laajemmin koko koulujärjes-

telmän kannalta tuhoisaksi. Tällaisessa tilanteessa induktiovaiheen tavoitteet uu-

den opettajan kohdalla, eli henkilökohtaisen ja ammatillisen hyvinvoinnin tur-

vaaminen ja työyhteisön toimintakulttuuriin tutustuminen eivät pääse toteutu-

maan hyvin (Jokinen ym. 2012). Opettajat esittivät toiveita oppilaitosten esimies-

ten roolin korostamiseksi induktiovaiheen tukemisessa sekä laajempaa yhteis-

työtä opettajankoulutuksen, koulujen ja täydennyskoulutusorganisaatioiden vä-

lillä. Boydin ja Harrisin (2010) mukaan induktiovaiheen onnistuneen järjestämi-

sen kannalta onkin olennaista jakaa vastuuta uuden opettajan lisäksi niin työyh-
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teisölle kuin opettajankoulutuslaitoksellekin. Tällaista muutosta pidettiin tar-

peellisena korjaamaan yleisellä tasolla puutteellisena pidettyä induktiovaiheen 

opettajien perehdytystä.  

Opettajien induktiovaihetta näyttää leimaavaan yleisesti epävarmuuden tunne. 

Opetustyön alkuvaiheen kuormittavuutta lisäsi joidenkin opettajien kohdalla va-

javaiset tiedot oppilasaineksesta. Osa opettajista kertoi jääneensä induktiovai-

heessaan ilman riittäviä tietoja opettavasta ryhmästään myöhäisen palkkauksen 

seurauksena. Tämä tarkoitti sitä, että opettajat eivät päässeet suunnittelemaan 

opetustaan oppilaskohtaisesti, koska he jäivät ilman tietoa oppilaidensa henkilö-

kohtaisista opetuksellisista tarpeista. Tämän vaikutus induktiovaiheen opettajan 

työssä suoriutumiseen on suuri, koska lapsilähtöisen opetuksen toteuttamiseksi 

opettajalla tulisi olla mahdollisuus tutustua niihin lähtökohtiin, joista opetusta 

lähdetään suunnittelemaan. Blombergin (2008) mukaan heterogeenisten ryh-

mien opettaminen on opettajan työn vaikein ja haastavin ominaisuus. Hän to-

teaa, että ryhmien ollessa ”liian” heterogeenisia opettajista tulee tyytymättömiä 

työhönsä eivätkä he koe hallitsevansa opetustyötään riittävän hyvin. Lapsiläh-

töisen opetuksen ongelmana hyvässäkin tilanteessa pidetään sen opettajalta vaa-

timien resurssien määrää (Darling 1994; Lonka 2015). Yleisopetuksen luokan 

opettaminen lapsilähtöisesti on lähtökohtaisesti kova taakka kenelle tahansa 

opettajalle, mutta etenkin sellaiselle opettajalle, jolle kaikki nämä oppilaat tulevat 

tuntemattomina.  

 

Tekniseen työssä suoriutumiseen liittyvät asiat kuten HOJKS-päivityksien teko 

ja muu oppilashuoltoon liittyvä byrokratia kuormitusta aiheuttavia seikkoja, 

jotka luultavimmin helpottavat harjaantumisen myötä. Päätösten ja lomakkeiden 

parissa navigointi helpottaa ajan kanssa, kun tietää aiempaan kokemukseen poh-

jaten, mikä on oikea tapa niitä täyttää, ja mitä kaikkea niitä varten kuuluu tehdä. 

Näissä asioissa mentorin tai kollegan tuki lienee tärkeää. Mentorin tai kollegan 

tuskin on mahdollista toimia ratkaisijana kaikissa epävarmuutta herättävissä asi-

oissa, vaan toimia tukena. Esimerkiksi yhteistyössä kodin kanssa, työrauhan yl-
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läpidossa sekä oppilaiden välisten ongelmatilanteiden hoitamisessa uutta opet-

tajaa voidaan varmasti neuvoa, mutta hänen oma tapansa tehdä ratkaisuja näi-

den suhteen hahmottuu hänelle ajan kanssa. Samaan tapaan opetuksellisten rat-

kaisujen tekeminen opetussuunnitelmien laveampien ohjeistuksien pohjalta hel-

pottanee työn tullessa tutuksi.  

Opettajan työ näyttäytyi tulosten valossa olevan hyvin kuormittavaa erityisesti 

induktiovaiheen aikana. Opettajilla näyttäisi olevan vaikeuksia rajoittaa omaa 

työaikaansa, mikä näkyi töiden viemisenä kotiin sekä viikonlopputöiden muo-

dossa. Induktiovaiheen opettajilla ongelma näyttää olleen seurausta ainakin ko-

kemattomuudesta ja epävarmuudesta, joita paikatakseen monet kokivat tarpeel-

liseksi suunnitella tunnit erityisen hyvin. Uusilla opettajilla havaittiin olevan per-

fektionistinen lähestymistapa työhön, jonka syinä olivat mahdollisuuksien pa-

rantaminen työmarkkinoilla, sekä luontainen into tehdä työtä hyvin. Tämä per-

fektionismi lisäsi myös osaltaan suunnitteluun käytettyä aikaa.  Suunnittelu-

taakan aiheuttama työajan venyminen voi helpottaa jo induktiovaiheen aikana 

kokemuksen karttuessa, kun oppitunteja voi pitää jo enemmän ulkomuistista tai 

soveltaen ja improvisoiden.  

Induktiovaiheen opettajien kokevat uransa alkupuolella nousun stressin ja emo-

tionaalisen väsymyksen määrässä. Stressi ja väsymys helpottavat kokemuksen 

myötä, minkä lisäksi näiden määrässä on suurta yksilöllistä vaihtelua opettajien 

kesken (Fives ym. 2007; Dicke ym. 2015; Voss & Kunter 2019). Toisaalta on mie-

lekästä pohtia, missä määrin työaikaan liittyvä kuormitus on seurausta työmää-

rästä ja sille varatun työajan välisestä suhteesta. OAJ:n vuoden 2017 työolobaro-

metrin mukaan opettajien työaika ei enää riitä tehtäviin ja siksi työkyky koetaan 

entistä heikommaksi ja töiden epätasainen jakautuminen kuormittavaksi (OAJ 

2018). 

 

Opettajia näyttää myös kuormittaneen epäselvyys oman työn sisällön suhteen. 

Induktiovaiheessa ei ole itsestään selvää, että opettajat ovat tietoisia siitä mitä 
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kaikkea heiltä työssään odotetaan. Pirstaleisen ja muuttuvan työnkuvan yhdistä-

minen työpäivien hektisyyteen ja työn tuloksille asetettuihin korkeisiin tavoittei-

siin kuormittaa opettajia. Työhön sisältyvän vastuun korkea määrä ei myöskään 

ollut kaikkien opettajien tiedossa. Tilanne lienee todellisuutta etenkin sellaisilla 

opettajilla, jotka eivät ole saaneet induktiovaiheensa aikana riittävää perehdy-

tystä työhönsä niin opetustyön sisältöjen kuin opettajille lankeavan vastuunkaan 

suhteen. Ilmiön yleisyyteen ei voi tämän tutkimuksen tulosten kontekstissa ottaa 

kantaa, mutta kun huomioidaan, ettei Suomessa ole käytössä kansallista uusien 

opettajien perehdytysmallia tai ohjeistusta, niin voi tällainen työnkuvan epäsel-

vyydestä seuraava kuormitus olla arkipäivää monille induktiovaiheen opetta-

jille. Heikkisen (2010) tutkimuksen mukaan 30% opettajista koki perehdytyk-

sensä täysin laiminlyödyksi, mikä on hyvin suuri määrä, kun otetaan huomioon, 

ettei siihen sisälly perehdytyksensä jokseenkin laiminlyödyksi kokeneita opetta-

jia. 

 

Induktiovaiheessa opettajia kuormittaa myös riittämättömyyden tunne itsestään 

työntekijänä. Monet eivät koe saaneensa opettajankoulutukselta riittävästi työ-

kaluja arjen työssä suoriutumiseen. Saman tuloksen sai myös Blomberg (2008) 

omassa tutkimuksessaan. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opettajat ovat 

kokeneet olevansa kyvyttömiä tarjoamaan oppilailleen riittävän hyvää opetusta, 

mikä on saanut heidät tuntemaan itsensä huonoksi työntekijäksi. Opettajat näyt-

täytyivät innokkaina työntekijöinä, jotka haluavat suunnitella tuntejaan hyvin ja 

saavuttaa hyviä tuloksia. Tästä syystä pidän mahdollisena, että uusilla opettajilla 

voi olla itse asetettuja epärealistisia odotuksia työn tulosten suhteen. Tilanteen 

on todettu voivan johtaa realiteettishokkiin, jossa opettajien koulutuksessaan op-

pimat idealistiset ja optimistiset odotukset eivät vastaakaan työn todellisuutta 

(Cady, Meier & Lubinski 2006; Pearce & Morrison 2011). 
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7.4 Yhteenveto 

Opettajien induktiovaihetta tukee opettajan armollinen suhtautuminen itseensä 

uran alkuvaiheessa. Epävarmuudet ja keskeneräisyyden tunne tulee hyväksyä 

terveen kehitysorientoituneisuuden saavuttamiseksi. Työnantajalla ja työyhtei-

söllä on myös tärkeä rooli tuen tarjoamisessa. Olosuhteiden ollessa oikeat ja tuen 

ollessa riittävää mahdollistetaan onnistumisen kokemukset ja ammatillisesta 

kasvusta kumpuava työn ilo, jotka auttavat opettajaa jaksamaan induktiovaiheen 

yli. Kansallisen induktiovaiheen tuen mallin tai muun vastaavan luominen ja to-

teuttaminen ulottaisi riittävän tuen kaikkien aloittelevien opettajien saataville. 

7.5 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Laadullisen aineiston luotettavuuskriteereitä Eskolan ja Suorannan (1998) mu-

kaan ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Tässä tutkimuk-

sessa luotettavuuden ongelmaksi muodostuu aineiston laatu ja määrä itsessään. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin OAJ:n toimittamasta ja julkaisemasta lehdestä. 

Tämä on ongelmallista luotettavuuden kannalta siksi, että OAJ on ammattiliitto. 

Ammattiliittona OAJ:n yhteiskunnallinen tehtävä on pyrkiä kehittämään jäsen-

tensä asemaa ja oikeuksia (OAJ 2020). Tällaisen työn edesauttamiseksi lehden jul-

kaisut voivat pyrkiä antamaan yksipuolisen ja negatiivisemman kuvan uusien 

opettajien kokemuksista esimerkiksi koulutuksen, perehdytyksen ja oikeuksien 

toteutumisen suhteen niin, että syyt näiden taustalla nähdään olevan uusien 

opettajien toiminnan olosuhteissa kuten työnantajan toiminnassa ja opettajan-

koulutuksen laadussa. Aineisto voi täten olla osin epäluotettava. Aineisto ei 

myöskään pääse kovin syvälle induktiovaiheen opettajien ajatusmaailmaan. 

Vaikka osa aineiston artikkeleista keskittyykin juuri työssään aloittaneiden opet-

tajien kokemuksien käsittelyyn, eivät nämäkään artikkelit anna kovin syvää ku-

vausta niitä varten haastateltujen opettajien kokemusmaailmasta. Tämän seu-

rauksena löydökset induktiovaiheelle hyödyllisistä ja haitallisista seikoista jäävät 

tässä tutkimuksessa pintapuoliseksi kuvailuksi. Toisaalta laadullisessa tutki-

muksessa on tavoitteena ilmiön ymmärtäminen eikä tilastollisten yhteyksien et-
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siminen (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2006). Vaikka tämä tutkimus ei pää-

sekään tutkittavan ilmiön ymmärtämisessä kovin syvälle, antaa se ilmiön luon-

teesta jonkinlaisen käsityksen.  

 

Mainitut ongelmat eivät sinällään liity Eskolan ja Suorannan (1998) esittelemiin 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ongelmiin. Tämän tutkimuksen tulok-

set saivat tukea vastaavaa aihetta käsittelevistä tutkimuksista, mikä lisää tutki-

muksen vahvistuvuutta. Tutkimuksen uskottavuuden kannalta tässä tutkimuk-

sessa varottiin tekemästä aineistosta tulkintoja oletuksien ja rivien välistä luke-

misen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista tulkinnoista löytyy vahvistus 

aineistosta. Tutkimuksen varmuuden parantamiseksi tuli tämän tutkimuksen ai-

kana tiedostaa tutkijan ennakko-oletukset aiheesta. Koska tutkija itse oli tutki-

muksen teon aikana loppuvaiheen opiskelija sekä induktiovaiheen opettaja, tuli 

varmistaa, etteivät henkilökohtaiset kokemukset vääristä tulkintoja ja pohdintaa. 

Tutkimuksen siirrettävyys lienee joissain määrin mahdollista, sillä tulokset ovat 

pitkälti linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa (Jones 2006; Chang 2009; Kealy 

2010; Tynjälä & Heikkinen 2011). 

 

Hyödyllisenä jatkotutkimuksena toimisi uransa alkuvaiheessa olevien opettajien 

asiantuntijuus- ja opettajuuskäsityksien kartoittaminen ja niiden peilaaminen in-

duktiovaiheen aikaisiin kokemuksiin. Tämän tutkimuksen tulosten ja sen rin-

nalle kootun viitekehyksen valossa voitaisiin hypoteesiksi muodostaa seuraava: 

opettajat, jotka ymmärtävät asiantuntijuutensa/opettajuutensa dynaamisena ja 

hyväksyvät ajatuksen omasta keskeneräisyydestä kuormittuvat induktiovai-

heessaan vähemmän kuin sellaiset opettajat, jotka ovat uransa alusta alkaen itse-

varmoja, kunnianhimoisia ja jotka kokevat olevansa jo uransa alkuvaiheessa val-

miita kaikkeen mitä työ tuo eteen. Tällaisen tutkimuksen toteuttaminen olisi mie-

lekkäintä maassa, joiden opettajankoulutukseen sisältyy valmistuville opettajille 

järjestettävä yhteinen induktiovaihe. Näin saataisiin karsittua pois eriävistä in-

duktiovaiheen tukitoimista aiheutuvia muuttujia. Tällaisia maita voisivat olla 

esimerkiksi Saksa ja Viro, joiden mallit induktiovaiheen tukemisessa ovat laajoja 

ja hyväksi todettuja (Zuljan & Požarnik 2014). 
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