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TIIVISTELMÄ 
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luokalla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opetta-

jankoulutuslaitos. 55 sivua. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan minäpystyvyyden ja luokkahuonevuoro-

vaikutuksen teorioiden viitekehyksessä 1. luokan opettajan pystyvyysuskomus-

ten ja ohjaustyylien välistä yhteyttä. Samalla tarkasteltiin pystyvyysuskomusten 

(luokanhallinta, ohjaukselliset toimintatavat ja oppilaiden sitouttaminen) ja oh-

jaustyylien (lapsilähtöinen, opettajajohtoinen ja lasten johtama) välisen yhteyden 

eroja ensimmäisen luokan aikana.  

Tutkimus oli osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in 

Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Aineistoa kerättiin kaksi kertaa lukuvuo-

den aikana ja tutkimukseen osallistui 51 ensimmäisen luokan opettajaa. Opetta-

jien pystyvyysuskomuksia mitattiin Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) -mi-

näpystyvyyskyselyllä. Opettajien ohjaustyylejä mitattiin Early Childhood Class-

room Observation Method (ECCOM) -havainnointimenetelmän avulla. Aineisto 

analysoitiin regressioanalyysin keinoin. 

Tulokset osoittivat, että opettajan vahva kokemus pystyvyydestä oli yhtey-

dessä lapsilähtöiseen ohjaustyyliin. Heikko kokemus pystyvyydestä sen sijaan 

oli yhteydessä opettajajohtoiseen ohjaustyyliin. Opettajan pystyvyys ohjauksel-

listen toimintatapojen suhteen selitti opettajajohtoista ja lapsilähtöistä ohjaustyy-

liä eniten ensimmäisen luokan keväällä. Tulokset antavat uutta tietoa pystyvyys-

uskomusten merkityksestä opettajan ohjaustyylien kannalta. Opettajien pysty-

vyysuskomuksiin tulee kiinnittää huomiota, kun arvioidaan opetuksen laatua 

määrittäviä tekijöitä.  

Asiasanat: opettaja, pystyvyysuskomukset, ohjaustyyli, alkuopetus  
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1 JOHDANTO 

Opettajan työ on hyvin kokonaisvaltaista asiantuntijatyötä, mutta samalla myös 

ihmissuhdetyötä. Opettajan työn merkityksellisyys jää helposti kiireen, stressin, 

uupumuksen ja riittämättömyyden tunteiden jalkoihin, joita on raportoitu viime 

vuosina eri tutkimuksissa ja medioissa runsaasti (esim. Länsikallio, Kinnunen, & 

Ilves, 2018). Myös opettajien mietteet alanvaihdosta ja opettajankoulutuksen 

kiinnostavuuden lasku ovat ravistelleet kasvatusalaa (esim. Jokinen, Taajamo, & 

Välijärvi 2014; Korpela, 2019). Opettajan pystyvyysuskomukset, jotka ovat yh-

teydessä opettajan vuorovaikutukseen ja toimintatapoihin (Tschannen-Moran & 

Hoy, 2001), voivat selittää näitä tuntemuksia.  

Pystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan henkilön kokemuksia omista kyvyis-

tään ja omasta pystyvyydestään jonkin asian suhteen, ja ne liitetään minäpysty-

vyyden käsitteeseen (Bandura, 1997). Minäpystyvyys selittää tutkimusten mu-

kaan opettajan toimintaa luokkatilanteissa, motivaatiota työtään kohtaan sekä 

oppilaiden myönteisiä oppimistuloksia (Tschannen-Moran & Hoy, 2001; Tschan-

nen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). Erilaisten motivaatiotekijöiden, kuten 

pystyvyysuskomusten, tutkiminen osana luokkahuonevuorovaikutusta on jää-

nyt Lehtisen, Vauraan ja Lerkkasen (2016) mukaan kasvatustieteen tutkimuk-

sessa vähemmälle huomiolle (poikkeuksena esim. Choi & Lee, 2018; Holzberger, 

Philipp, & Kunter, 2013; Poulou, Reddy, & Dudek, 2019). Tämän tutkimuksen 

tarve on siis varsin perusteltu, sillä tavoitteena on lisätä ymmärrystä opettajan 

pystyvyysuskomuksista ja niiden merkityksestä opettajien toiminnan taustateki-

jöinä. 

Tutkimus tarkastelee ensimmäisen luokan opettajan pystyvyysuskomusten 

yhteyttä hänen ohjaustyyliinsä. Ohjaustyylillä tarkoitetaan niitä opetuksen laa-

tua kuvaavia tekijöitä, jotka esiintyvät opettajan ja oppilaan välisessä vuorovai-

kutuksessa. Opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutussuhdetta kutsutaan 
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myös käsitteellä ohjausvuorovaikutus, jolla viitataan opettajan ja oppilaan väli-

seen sanalliseen ja sanattomaan vuorovaikutukseen (Guo, McDonald Connor, 

Tompkins, & Morrison, 2011). Opettajan ohjaustyylit perustuvat pohjimmiltaan 

erilaisiin oppimis- ja ihmiskäsityksiin (Stipek & Byler, 2004; Tang, 2017). Tutki-

muksen yhtenä tavoitteena on myös syventää ymmärrystä näistä ohjaustyyleistä 

ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa luokkahuoneen vuo-

rovaikutusta lähestytään havainnoimalla opettajan ohjaustyylejä aidoissa luok-

katilanteissa käyttäen standardoitua havainnointimenetelmää. 

Oppimisen ohjaaminen nostetaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2014) yhdeksi tärkeimmäksi opetus- ja kasvatustyön alueeksi. Tämä korostuu 

esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen kuvauksissa, oppiaineiden tavoitteenasette-

luissa sekä oppimisen arviointia käsittelevässä luvussa. Ohjaamisen lisäksi ope-

tussuunnitelmassa korostuvat ilmaisut, kuten oppilaan rohkaisu, tukeminen, 

auttaminen, innostaminen, kannustaminen ja opastaminen. Nämä ilmaisut tuke-

vat sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä (Mikola, 2011), jossa oppilas näh-

dään aktiivisena toimijana ja oman oppimisensa edistäjänä. Ne kuvaavat myös 

opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen laatua: opettaja pyrkii motivoi-

maan ja innostamaan oppilasta kokemaan oppimisen iloa. Innostunut ja työstään 

kiinnostunut opettaja todennäköisesti siirtää intonsa oppilaisiin sekä jaksaa 

myös työssään paremmin (Klassen & Chiu, 2010; Luukkainen, 2004). 

Vuorovaikutuksen laadun tutkiminen on tärkeää myös oppilaiden näkö-

kulmasta: lämmin ja läheinen opettaja-oppilassuhde ennustaa Hamren ja Piantan 

(2005) mukaan oppilaan parempia sosiaalisia taitoja sekä vähäistä häiriökäyttäy-

tymistä luokassa myöhemmin. Muhonen, Vasalampi, Poikkeus, Rasku-Puttonen 

ja Lerkkanen (2016) lisäävät eduiksi vielä oppilaan vahvemman kouluun sitou-

tumisen. Opettajan vahvan ohjauksellisen tuen on havaittu olevan yhteydessä 

oppilaiden parempaan sosiaaliseen kompetenssiin sekä vähäisempään ongelma-

käyttäytymiseen (Pakarinen ym., 2014; Siekkinen ym., 2013). 

Opettajien pystyvyysuskomusten tutkimusta puoltaa tieto niiden yhtey-

destä moniin myönteisiin tekijöihin, jotka liittyvät opettajaan ja opetukseen 

(Tschannen-Moran ym., 1998). Aiemmat tutkimukset osoittavat, että opettajan 
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vahvan kokemuksen pystyvyydestään on havaittu selittävän opetuksen vaikut-

tavuutta ja laatua jopa merkittävämmin kuin luokkakoko tai luokan koostumus 

(Darling-Hammond & Youngs, 2002). Tähän johtopäätökseen ovat päätyneet 

myös Klassen ja Tze (2014), joiden meta-analyysissä havaittiin, että juuri opetta-

jan minäpystyvyys oli vahvimmin yhteydessä tulokselliseen opetukseen.  

Opetuksen tärkein tehtävä on tukea oppilaan yksilöllistä kasvua. Opettaja 

tukee luokkahuoneessa käytännön ohjaamisellaan oppilaan oppimisprosessia ja 

pyrkii tekemään näkyväksi tämän ajattelun ja oppimisen kehittymistä (Hamre, 

Pianta, Mashburn, & Downer, 2007). Oppimista ei voida luokitella sen yksilöllis-

ten lähtökohtien vuoksi kaksiulotteisesti ”enemmän – vähemmän” tai ”parempi 

– huonompi” -akselilla, mutta silti opetuksen laatua määritetään usein sen mu-

kaan, miten oppilas oppii (Luukkainen, 2004). Laadukkaan opetuksen taustalla 

on monia tekijöitä. Laadukkaan opetuksen tekijät voidaan jakaa Guon ja kolle-

goiden (2011) mukaan rakenteellisiin tekijöihin, joita ovat esimerkiksi opettajan 

koulutustaso ja luokkakoko, tai oppimisprosessiin liittyviin tekijöihin, kuten 

opetusvuorovaikutus tai oppimistulokset. Opettajankoulutuksen näkökulmasta 

on tärkeää saada tietoa näistä laadukkaan opetuksen tekijöistä, joihin ohjaustyy-

lit liittyvät, sekä niihin yhteydessä olevista asioista eli opettajan pystyvyysusko-

muksista. 
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2 OPETTAJAN PYSTYVYYSUSKOMUKSET 

2.1 Opettajan minäpystyvyys 

Opettajien erilaisia motivaatiotekijöitä on tutkittu useiden vuosikymmenten ajan 

(Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011; Malinen, 2013; Nurmi, 2013; Tschannen-

Moran & Hoy, 2001; Zee & Koomen, 2016). Useat motivaatioteoriat täydentävät 

toisiaan, mutta jakavat näkemyksen siitä, että motivaatiotekijät voidaan jakaa py-

syviin ja tilannekohtaisesti muuttuviin tai sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin (Lerkka-

nen & Poikkeus, 2013; Rotter, 1966; Ryan & Deci, 2000). Tschannen-Moran kolle-

goineen (1998) antaa esimerkin Rotterin (1966) sosiaalisen oppimisen teoriaan 

peilaten: jos opettaja uskoo ympäristöllä olevan suurempi vaikutus oppimista-

pahtumaan kuin opettajan opetuskyvyillä, on kyseessä ulkoiset motivaatioteki-

jät. Jos taas opettaja uskoo omien taitojensa vaikuttavan oppilaiden oppimistu-

loksiin ympäristöä tai tilannetekijöitä enemmän, on kyse sisäisistä motivaa-

tiotekijöistä. 

Minäkäsitys on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntynyt käsitys minuu-

desta, joka sisältää yksilön havainnot itsestään suhteessa muihin (Helkama ym., 

2015). Minäkäsitystä voidaan pitää yhtenä näistä sisäisistä motivaatiotekijöistä 

(Nurmi, 2013), joka pitää sisällään sellaiset uskomukset, joita ihmisillä on omista 

valmiuksistaan selvitä eri tehtävistä (Helkama ym., 2015). Bandura (1997) on tar-

kastellut näitä uskomuksia omassa sosiaalisen kognition teoriassaan ja kutsuu 

niitä käsitteellä minäpystyvyys. Banduran (1997) teoriataustan viitoittamana mi-

näpystyvyys toimii tässä tutkimuksessa yläkäsitteenä pystyvyysuskomuksille, 

joita tarkastellaan opettajan työn näkökulmasta. 

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan Banduran (1997) mukaan ihmisen käsi-

tystä kyvyistään suoriutua hänelle annetuista tehtävistä. Minäpystyvyys raken-

tuu Banduran kehittämän sosiokognitiivisen oppimisteorian pohjalle, joka koros-

taa kaksisuuntaista vuorovaikutusta yksilön persoonallisten, käyttäytymiseen 

liittyvien ja ympäristöön liittyvien tekijöiden välillä (Pajares, 2006). Pajares (2006) 



9 
 

antaa esimerkin teorian yhteydestä käytäntöön koulumaailmassa: opettajat tuke-

vat oppilaiden hyvinvointia vahvistamalla heidän itseluottamustaan ja oikaise-

malla virheellisiä minäkäsityksiä (persoonalliset tekijät), opettamalla erilaisia tie-

toja ja taitoja sekä kehittämällä oppilaiden itsesäätelytaitoja (käyttäytymiseen liit-

tyvät tekijät) sekä muokkaamalla oppimisympäristöä oppimista tukevaksi (ym-

päristöön liittyvät tekijät). Banduran (1997) mallin mukaan henkilön kognitiivi-

set ja biologiset toiminnot, käyttäytyminen, tunteet, ympäristö sekä minuus ja 

yhteisö eli sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat vähintään epäsuorassa vuorovaikutuk-

sessa toistensa kanssa. Jotkut näistä vuorovaikutussuhteista voivat olla voimak-

kaampia kuin toiset ja ne voivat esiintyä eri tavoin ja eri aikoina henkilön elä-

mässä (Bandura, 1997; Pajares, 2006).   

Minäpystyvyyttä on tutkittu Banduran (1997) luomasta teoriataustasta kä-

sin laajalti. Hän nimeää neljä tapaa, joilla minäpystyvyys rakentuu: aiemmat 

omat saavutukset, toisten toiminnan seuraaminen, palaute ja tunnekokemukset. 

Minäpystyvyyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat eri tutkimusten mu-

kaan esimerkiksi yksilön saama pedagoginen tai vertaisten tarjoama sosiaalinen 

palaute, fysiologiset ja emotionaaliset tekijät, muiden tarjoamat vertaiskokemuk-

set ja mallit sekä henkilökohtaiset aikaisemmat onnistumisen kokemukset (Ban-

dura, 1997; Merriman, 2012; Pajares, 2006; Pajares & Johnson, 1996; Webb-Wil-

liams, 2014). Näistä tekijöistä vahvimmin pystyvyyttä tukevat Banduran (1997) 

mukaan omat henkilökohtaiset onnistumisen kokemukset sekä sopivat vertais-

kokemukset. Minäpystyvyys ja siihen vaikuttavat tekijät ovat vastavuoroisessa 

suhteessa motivaation, itsesäätelyn, itsetunnon, minäkuvan ja minäkäsityksen 

kanssa. Minäpystyvyys on siis yhteydessä siihen, miten ihminen ajattelee, tuntee 

ja motivoi itseään. 

Soveltaen Banduran (1997) sosiokognitiivista teoriaa opettajan minäpysty-

vyyteen vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää omia opetuskokemuksia, koke-

muksia kollegoiden toiminnasta, kollegoilta ja työyhteisöstä saatua palautetta 

sekä opetustilanteissa syntyneitä fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia. Tärkeässä 

osassa opettajan minäpystyvyyttä on juuri opettamisen tehtävä (Chang & Engel-

hard, 2016). Tschannen-Moran kumppaneineen (1998) summaa, että opettajan 
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kokema minäpystyvyys on uskoa siihen, että hän pystyy suunnittelemaan ja to-

teuttamaan onnistuneita oppimiskokonaisuuksia. 

Tschannen-Moran ja Hoy (2001) ovat kehittäneet tältä pohjalta opettajien 

minäpystyvyyden tutkimiseksi Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) -pysty-

vyysuskomusmittarin, joka jakautuu kolmeen osa-alueeseen: luokanhallinta 

(classroom management), ohjaukselliset toimintatavat (instructional strategies) ja op-

pilaiden sitouttaminen (student engagement). Näitä osa-alueita tarkastellaan myös 

tässä tutkimuksessa. Tschannen-Moranin ja Hoyn (2001) määrittämistä opettajan 

minäpystyvyyden ulottuvuuksista käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä opet-

tajan pystyvyysuskomukset. 

Luokanhallinnan ulottuvuudella tarkoitetaan Tschannen-Moranin ja Hoyn 

(2001) mukaan muun muassa opettajan uskomusta hänen kykyynsä ylläpitää 

työrauhaa ja kontrolloida tapahtumia luokassa. Ohjauksellisten toimintatapojen 

ulottuvuudella kuvataan tutkijoiden mielestä sitä, miten hyvin opettaja uskoo 

pystyvänsä huomioimaan oppilaiden erilaiset tavat oppia eli kuinka opettaja 

pystyy tarjoamaan esimerkiksi erilaisia eriyttämisen keinoja erilaisille oppijoille. 

Oppilaiden sitouttamisella tutkijat puolestaan viittaavat opettajan taitoon moti-

voida oppilaita koulutyöhön. Opettajan pystyvyysuskomukset ovat siis hänen 

käsityksiään omista henkilökohtaisista kyvyistään saavuttaa toivottuja lopputu-

loksia luokanhallinnan, oppilaan sitouttamisen ja oppimistulosten suhteen 

(Woolfolk Hoy & Davis, 2006).  

2.2 Opettajan pystyvyysuskomusten yhteys opetukseen 

Klassen ja Chiu (2010) tarkastelivat opettajien minäpystyvyyttä Tschannen-Mo-

ranin ja Hoyn (2001) kehittämän mittariston mukaisten osa-alueiden avulla. He 

vertasivat pystyvyysuskomusten välistä yhteyttä taustamuuttujiin kuten työko-

kemukseen ja luonteenpiirteisiin sekä opettajien kokemaan stressiin ja työtyyty-

väisyyteen. Tulokset osoittivat, että ne opettajat, joilla oli korkea minäpystyvyys 

ohjauksellisten toimintatapojen ja luokkahuoneen hallinnan ulottuvuuksilla, oli-

vat tyytyväisempiä työhönsä. 



11 
 

Künsting, Neuber ja Lipowsky (2016) ovat havainneet opettajan minäpysty-

vyyden olevan suhteellisen pysyvä ominaisuus ja pitkäaikainen ennustaja laa-

dukkaalle ohjaukselle. Heidän lähes vuosikymmenen mittainen pitkittäistutki-

muksensa osoitti, että pystyvyysuskomukset saattavat vaihdella tai jopa laskea 

opettajan uran alkuvaiheilla. Minäpystyvyys voi kuitenkin muuttua opettajan 

työuran aikana myös paremmaksi: erityisesti omat onnistuneet opetuskokemuk-

set voivat kasvattaa pystyvyyden tunnetta myös jo jonkin verran kokemusta 

omaavilla opettajilla (Künsting ym., 2016). 

Kokeneemmat opettajat, jotka uskovat kykyihinsä, käyttävät Zeen ja Koo-

menin (2016) mukaan monipuolisempia ohjauksellisia menetelmiä, eriyttävät 

opetustaan useammin, mukauttavat opetuksen tavoitteita oppilaan tarpeiden 

mukaan ja suhtautuvat tällaisten ohjauksellisten toimintatapojen toteuttamiseen 

myönteisemmin kuin opettajat, joilla on vain vähän työkokemusta. Toisaalta 

Zeen ja Koomenin (2016) tulokset viittaavat samankaltaisiin tuloksiin Klassenin 

ja Chiun (2010) kanssa: opettajan minäpystyvyydellä ja työkokemuksella on epä-

lineaarinen yhteys, mikä viittaisi siihen, että tämä yhteys ei olisi opettajan koko 

työuran kestävä. 

Zee ja Koomen (2016) ovat ehdottaneet aiempiin tutkimuksiin viitaten, että 

opettajat, joilla on korkeat pystyvyysuskomukset, käyttävät oppijalähtöisiä ja 

konstruktivistisia käytänteitä opetuksessaan. Samalla he olettavat, että opettajat, 

joilla on matalat pystyvyysuskomukset, suosisivat perinteisempiä oppimisen ja 

opetuksen muotoja. Motivaatiotutkijat Ryan ja Deci (2000) havaitsivat oppimista 

ja ymmärtämistä korostavan sekä oppilaiden autonomiaa ja pätevyyden tunnetta 

tukevan luokan ilmapiirin olevan positiivisessa yhteydessä oppilaiden kiinnos-

tukseen opiskelua kohtaan. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet Aunola, Les-

kinen ja Nurmi (2006), jotka tutkivat oppilaiden tehtäväsuuntautunutta toimin-

taa matematiikan oppitunneilla esiopetuksesta alkuopetukseen. Tutkijoiden mu-

kaan oppilailla, joiden opettajat antoivat laadukasta ohjauksellista ja motivaatio-

naalista tukea sekä korostivat oppimista ja ymmärtämistä arvosanojen sijaan, 

tehtäväsuuntautunut toiminta oli yleisempää. 
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Zeen ja Koomenin (2016) meta-analyysin pohjalta voidaan tiivistää, että 

opettajat, joilla on korkeat pystyvyysuskomukset ja joilla on jo enemmän työko-

kemusta takanaan, kokevat selviytyvänsä työssään laajasta kirjosta oppilaiden 

ongelmakäyttäytymistä. Nämä opettajat käyttävät tutkijoiden mukaan enna-

koivia ja oppilaslähtöisiä käyttäytymisen hallinnan strategioita ja ohjauskäytän-

teitä sekä kohtaavat vähemmän konflikteja vuorovaikutussuhteissaan oppilai-

den kanssa. Lisäksi he ovat herkempiä oppilaiden ilmaisemille tarpeille ja odo-

tuksille ja pystyvät siksi tukemaan heitä riittävästi luokassa (Zee & Koomen, 

2016). 

Aiempaa tutkimusta pystyvyysuskomusten yhteydestä opettajien ohjaus-

tyyleihin ei ole juuri tehty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Choi ja Lee 

(2018) tutkivat opettajan pystyvyysuskomuksia ja ohjauskäytänteitä yhdistä-

mällä määrällisiä ja laadullisia menetelmiä tutkiessaan korealaisia opettajia, jotka 

opettivat englantia toisena kielenä. Holzberger kollegoineen (2013) tutki saksa-

laisia matematiikan opettajia ja heidän pystyvyysuskomuksiensa yhteyttä laa-

dukkaan opetuksen tekijöihin. Poulou ja kumppanit (2019) tutkivat kreikkalais-

ten opettajien pystyvyysuskomusten yhteyttä luokkahuoneessa ilmeneviin oh-

jauskäytänteisiin. Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten tulokset olivat keske-

nään samansuuntaisia: pystyvyysuskomuksilla on yhteys opettajan toimintaan 

luokassa. 

Kun pystyvyysuskomusten tiedetään olevan yhteydessä opettajan toimin-

taan luokassa, on siis syytä olettaa, että pystyvyysuskomuksilla on jonkinlainen 

yhteys myös opettajan ohjaustyyleihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan juuri 

tätä yhteyttä suomalaisen alakoulun kontekstissa. Poulou ja kollegat (2019) huo-

mauttavat kuitenkin, että tutkimuksissa, joissa yhdistetään opettajien pystyvyys-

uskomukset ja käytännön ohjaustyö, ongelmana on usein se, että ne perustuvat 

pelkästään opettajien omiin arvioihin toiminnastaan. Näin ollen tulokset ovat 

varsin subjektiivisia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajien itsearviota hei-

dän pystyvyysuskomuksistaan sekä ulkopuolisten havainnoijien tekemää arvi-

ointia ohjaustyylistä. 
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3 OPETTAJAN OHJAUSTYYLIT 

3.1 Luokkahuonevuorovaikutus 

Vuorovaikutusta lähestytään kasvatuspsykologiassa usein yksilön kehityksen ja 

oppimisen sekä näiden ohjaamisen näkökulmista (Lehtinen ym., 2016). Lerkka-

sen ja Pakarisen (2018) mukaan oppimista kuvataan nykyään yhä enemmän so-

siaalisena ja tilannesidonnaisena vuorovaikutustapahtumana, jossa opettajan toi-

minnalla ja vuorovaikutuksella eli luokkahuonevuorovaikutuksella on merkit-

tävä rooli esimerkiksi oppilaiden motivaation kannalta. Teoreettisena viiteke-

hyksenä luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimiselle toimii usein Vygotskyn 

(1978) sosiokulttuurinen näkemys oppimisesta, jossa kieli ja ajattelu kehittyvät 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa itseä taitavampien henkilöiden kanssa (Jarvis, 

Holford, & Griffin, 2003; Vygotsky, 1978). Tämä vuorovaikutustapahtuma mah-

dollistaa yksilön taito- ja tietotason kehityksen (Vygotsky, 1978). Vuorovaikutuk-

sen osapuolina voivat olla opettaja ja oppilas tai oppilaat keskenään. Oppilaan 

kehitys etenee Vygotskyn (1978) teorian mukaan silloin, kun vuorovaikutus tu-

kee niitä kehitysprosesseja, jotka ovat vielä piilossa (Jarvis ym., 2003). Opettajan 

ohjausvuorovaikutus sijoittuu parhaimmillaan oppilaan sen hetkisen tason ja hä-

nen potentiaalisen tasonsa väliin eli niin sanotulle lähikehityksen vyöhykkeelle 

(Jarvis ym., 2003; Vygotsky, 1978). 

Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimisen tärkeyttä korostaa esimerkiksi 

se, että opettajien välillä on havaittu suuria eroja opetuskäytänteissä ja opettaja-

oppilas vuorovaikutussuhteessa (Howes ym., 2008). Opetusryhmien luokkahuo-

nevuorovaikutuksen laatua on tutkittu useista eri näkökulmista, erilaisin käsit-

tein ja useilla eri menetelmillä (Lehtinen ym., 2016). Vuorovaikutuksen laadulla 

on merkitystä muun muassa oppilaiden sosioemotionaalisessa kehityksessä 

(Hamre & Pianta, 2005; Muhonen ym., 2016; Pakarinen ym., 2014; Siekkinen ym., 

2013) ja akateemisten tietojen ja taitojen oppimisessa (Lerkkanen ym., 2012; Lerk-

kanen ym., 2016; Perry, Donohue, & Weinstein, 2007). Opettajalta vaaditaan siis 
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herkkyyttä tunnistaa sellaiset vuorovaikutustilanteet luokassa, jotka edistävät 

oppimista. 

Varhaiset luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimukset ovat keskittyneet 

opettajilta kerättyihin kyselyaineistoihin, joiden ongelmana on Lehtisen ja kump-

paneiden (2016) mielestä niiden luotettavuus. Systemaattisempia observointime-

netelmiä luokkahuoneen keskustelun, vuorovaikutuksen piirteiden ja laadun ha-

vainnoimiseen erilaisten kriteereiden pohjalta on kehitetty viime vuosikymme-

ninä useita (ks. esim. Hamre ym., 2013; Pianta, La Paro, & Hamre, 2008; Sylva, 

Siraj-Blatchford, & Taggart, 2011). Yhteistä näille havainnointimenetelmille on 

niiden kohdentuminen pääasiassa opettajan pedagogisiin käytänteisiin ja ryh-

män vuorovaikutukseen (Lehtinen ym., 2016). 

Tässä tutkimuksessa luokkahuonevuorovaikutuksen tarkastelussa käyte-

tään Early Childhood Classroom Observation Method (ECCOM; Stipek & Byler, 

2004) -havainnointimenetelmää, joka on validoitu myös suomalaiseen koulukon-

tekstiin (Lerkkanen ym., 2012; Tang ym., 2017b). ECCOM-menetelmässä kiinni-

tetään huomiota opettajan opetus- ja ohjaustyyleihin, jotka ilmenevät opettajan 

toiminnassa ja puheessa hänen ohjatessaan lasten oppimista (Stipek & Byler, 

2004). Ohjaustyylejä voidaan tämän menetelmän avulla eritellä kolme: lapsiläh-

töinen, opettajajohtoinen ja lasten johtama tyyli. ECCOM-menetelmän avulla 

voidaan arvioida, kuinka lapsilähtöisiä, opettajajohtoisia tai lasten johtamia käy-

tänteet ovat ryhmän toiminnan organisoinnin, ilmapiirin ja opetuksen suhteen 

(Stipek & Byler 2004; 2005).  

Opettajan henkilökohtainen oppimiskäsitys määrittää tutkimusten mukaan 

pitkälti hänen vuorovaikutuksellista ohjaustyyliään (Tang, 2017). Luokan vuoro-

vaikutustilanteissa oppilaat voivat toimia tiedon synnyttäjinä ja näin haastaa 

opettajan perinteistä roolia niin sanottuna vallanpitäjänä ja pedagogisena asian-

tuntijana (Kauppinen, 2013). Uusikylä ja Atjonen (2007) toteavatkin, että oppimi-

nen on oppilaan henkilökohtainen konstruktio opiskeltavasta asiasta. Konstruk-

tivistisen näkemyksen mukaan tietoa ei voida siirtää oppilaalle suoraan vaan op-
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pilaan on muodostettava omat tietorakenteensa ja tulkintansa itse (Muijs & Rey-

nolds, 2011). Tähän konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuu pitkälti 

nykyinen suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014).  

3.2 Opettajan ohjaustyylien yhteys opetukseen 

Opettajan ohjaustyylien tutkiminen on Hamren ja kollegoiden (2007) mukaan 

tärkeää, sillä tutkimuksen avulla ymmärretään paremmin opetuksen laatuun yh-

teydessä olevia tekijöitä ja opetusta voidaan näin ollen kehittää. Piantan ja kolle-

goiden (2008) viitoittaman Teaching Through Interactions (TTI) -viitekehyksen 

mukaan voidaan todeta, että luokkahuoneen vuorovaikutus on laadukasta sil-

loin, kun seuraavat tekijät täyttyvät: oppilaat saavat opettajalta tunnetukea, opet-

tajan toiminnanohjaus on selkeää ja ennakoivaa sekä opettajan ohjaus on oppi-

laiden ymmärtämistä edistävää. Lisäksi luokassa täytyy olla turvallinen ilmapiiri 

(Pianta ym., 2008). Laadukas ohjaaminen edellyttää siis opettajalta hyviä vuoro-

vaikutustaitoja.  

Howesin ja kollegoiden (2008) mukaan opettajan ja oppilaiden välisen vuo-

rovaikutuksen laatu on osoittautunut kaikkein tärkeimmäksi oppimisprosessia 

ja oppimistuloksia määrittäväksi tekijäksi. Lerkkanen ja Pakarinen (2018) selittä-

vät tätä määrittelemällä vuorovaikutusprosessien laadun koostuvan siitä, miten 

opettaja soveltaa opetussuunnitelmaa käytännössä, millaisia tavoitteita ja työs-

kentelytapoja hän valitsee ja miten ohjaa oppimisprosessia käytännön tasolla. 

Tässä tutkimuksessa opettajan ohjaustyylillä tarkoitetaan luokassa esiintyviä 

opetuksen, opettaja-oppilas vuorovaikutuksen, työskentelyn ohjaamisen ja ajan 

hallinnan ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat oppilaiden sosiaaliseen, tiedolliseen ja 

taidolliseen kehitykseen. 

Opettajan luokkahuonevuorovaikutuksella ja ohjaustyylillä on havaittu 

olevan yhteys oppilaiden oppimistuloksiin (Kikas, Peets, & Hodges, 2014; Lerk-

kanen ym., 2016; Tang ym., 2017a). Pakarinen kollegoineen (2017) on havainnut 

laadukkaalla opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella olevan myös pit-

käaikaisia vaikutuksia: vuorovaikutuksen laadun yhteys oppilaan lukemisen ja 
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matematiikan taitoihin säilyi esiopetuksesta aina neljännelle luokalle saakka. Oh-

jaustyylien tutkimuksen tärkeyttä korostavat myös muut luokkahuonevuorovai-

kutukseen keskittyneet tutkimukset (ks. esim. Perry ym., 2007). Esimerkiksi 

Poulou (2014) osoitti tutkimuksessaan, että myönteinen vuorovaikutus sekä lä-

heinen opettaja-oppilassuhde vähensivät oppilaiden tunne-elämän ja käyttäyty-

misen pulmia. Samankaltaisia tuloksia saivat Nurmi ja kumppanit (2017), joiden 

mukaan opettajan myönteinen tunnetuki oli yhteydessä oppilaan prososiaali-

seen käyttäytymiseen myöhemmin.  

Opettajan ohjaustyylit jaotellaan usein lapsilähtöiseen tai opettajajohtoiseen 

tyyliin, riippuen opettajan oppimiskäsityksestä (Stipek & Byler, 2004). Tang 

(2017) tarkasteli väitöskirjassaan Stipekin ja Bylerin (2004; 2005) kehittämän 

ECCOM-havainnointimenetelmän toimivuutta suomalaisessa ja virolaisessa ala-

kouluaineistossa. ECCOM-menetelmässä ohjaustyylit jaotellaan kolmeen tyyliin: 

lapsilähtöinen, opettajajohtoinen ja lasten johtama tyyli (Stipek & Byler, 2004). 

Tang kumppaneineen (2017a) sekä Rasku-Puttonen kollegoineen (2011) löysivät 

ohjaustyylien tarkemmassa tarkastelussa vielä neljännen ohjaustyylin eli lapsi-

lähtöisten ja opettajajohtoisten käytänteiden yhdistelmätyylin. Tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan Stipekin ja Bylerin (2004; 2005) kolmea alkuperäistä ohjaus-

tyyliä, joita kuvataan seuraavissa alaluvuissa tarkemmin. 

3.2.1 Lapsilähtöinen ohjaustyyli 

Lapsilähtöinen ohjaustyyli (child-centered practices) perustuu sosiokonstruktivis-

tiseen oppimiskäsitykseen (Stipek & Byler, 2004; Tang, 2017). Tässä teoreettisessa 

näkemyksessä oppiminen nähdään sosiaalisena toimintana, ja oppijan ajatellaan 

olevan aktiivinen toimija, joka rakentaa uutta tietoa aiemman osaamisensa päälle 

(Rauste-von Wright, von Wright, & Soini, 2003). Opettajan rooli lapsilähtöisessä 

tyylissä on Stipekin ja Bylerin (2004) mukaan luoda edellytyksiä oppimiselle. 

Peets ja Kikas (2015) täydentävät, että opettajan rooli on tässä ohjaustyylissä sen 

nimestä huolimatta varsin aktiivinen. Opettaja ohjaa ja tukee aktiivisesti oppi-

mista niin akateemisten kuin sosiaalisten taitojen suhteen.  
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Lapsilähtöisellä ohjaustyylillä Stipek ja Byler (2004) tarkoittavat käytän-

nössä sitä, että opettaja huomioi ryhmän toiminnassa oppilaiden tarpeet sekä 

kiinnostuksen kohteet eli sekä opettaja että oppilaat ovat aktiivisesti vuorovaiku-

tuksessa keskenään, mutta opettaja kuitenkin lopulta vastaa tavoitteiden mukai-

sesta toiminnasta. Opettaja jakaa kyseisten tutkijoiden mukaan luokassa vas-

tuuta, mutta tukee myös oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Lapsi-

lähtöistä ohjaustyyliä käyttävän opettajan asettamat oppimistavoitteet ovat sel-

keitä ja kehityksellisesti soveliaita ja ne ovat tasapainoisessa suhteessa oppilaiden 

aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioimisen kanssa (Stipek & Byler, 

2004). 

Ohjaustyyleistä tehdyt suomalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että esi- ja 

alkuopetuksessa painottuu selkeästi lapsilähtöinen vuorovaikutustyyli (Lerkka-

nen ym., 2012; Lerkkanen ym., 2016; Rasku-Puttonen ym., 2011). Tämän ohjaus-

tyylin on tutkimusten mukaan havaittu tukevan oppilaiden akateemisten taito-

jen kehittymistä (Kikas, Pakarinen, Soodla, Peets, & Lerkkanen, 2018; Lerkkanen 

ym., 2016; Pakarinen & Kikas, 2019), kiinnostusta lukemista ja matematiikan tai-

toja kohtaan (Kikas ym., 2018; Lerkkanen ym., 2012) sekä edistävän oppilaiden 

keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ryhmässä (Perry ym., 2007; Rasku-Puttonen, 

Lerkkanen, Poikkeus, & Siekkinen, 2012).  

Suomessa ja Virossa on tutkittu myös esi- ja alkuopetuksessa olevien oppi-

laiden äitien luottamusta lapsensa opettajaa kohtaan (Kikas, Lerkkanen, Pakari-

nen, & Poikonen, 2016; Lerkkanen, Kikas, Pakarinen, Poikonen, & Nurmi, 2013). 

Lapsilähtöisesti ohjaava opettaja herätti äideissä enemmän luottamusta kuin 

opettajajohtoisia käytänteitä käyttävä opettaja. Näiden tutkimusten valossa lap-

silähtöisellä ohjaustyylillä on myönteisiä vaikutuksia myös opettajan ja äitien vä-

liseen yhteistyöhön.  

3.2.2 Opettajajohtoinen ohjaustyyli 

Opettajajohtoisen ohjaustyylin (teacher-directed practices) juuret ovat behavioristi-

sessa oppimiskäsityksessä (Stipek & Byler, 2004). Behavioristisessa näkemyk-

sessä oppimisesta korostuvat oppilaan rooli passiivisena tiedon vastaanottajana, 
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ulkoinen kontrolli ja palautteen avulla oppiminen (Rauste-von Wright ym., 

2003). Opettajan rooli nähdään kuitenkin aktiivisena myös opettajajohtoisessa 

ohjaustyylissä (Peets & Kikas, 2015; Stipek & Byler, 2004). 

Ryhmän toiminnan voidaan määritellä olevan opettajajohtoista silloin, kun 

siinä korostuvat perustaitojen ja tietojen omaksuminen (Stipek & Byler, 2004). 

Opettajajohtoiselle ohjaustyylille on tyypillistä, että opetus sisältää runsaasti tois-

toja sisältävää harjoittelua. Oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittyminen ei ole 

Stipekin ja Bylerin (2004) mukaan kovin tärkeä painoalue opettajajohtoisessa oh-

jaustyylissä. Sosiaalisten taitojen kehityksen tukemisen sijaan opettaja tarjoaa 

heidän mukaansa konfliktitilanteissa usein valmiit ratkaisut ja oppilaiden väli-

nen vertaisvuorovaikutus on vähäisempää. Ryhmän toiminta perustuu vahvasti 

opettajan laatiman toimintasuunnitelman varaan eikä opettaja juurikaan huo-

mioi lasten omia aloitteita tai kiinnostuksen kohteita. 

Opettajajohtoisella ohjaustyylillä näyttäisi kuitenkin olevan myönteisiä vai-

kutuksia sellaisten oppilaiden kohdalla, joilla on heikot taidot sekä tehtävää vält-

tävää käyttäytymistä tai oppimisvaikeuksia (Kikas ym., 2014; ks. myös Lovett, 

Barron, & Benson, 2003). Stipek, Feiler, Daniels ja Milburn (1995) havaitsivat täl-

laisten ohjauskäytänteiden tukevan lasten perustaitojen kehitystä erityisesti 

luku- ja laskutaidoissa lähellä kouluikää sekä alkuopetuksen aikana. 

3.2.3 Lasten johtama ohjaustyyli 

Lasten johtama ohjaustyyli (child-dominated practices) voidaan kytkeä konstrukti-

vistiseen oppimiskäsitykseen (Tang, 2017). Voidaan ajatella, että opettajat, jotka 

pyrkivät ohjaamaan oppimista ja puuttumaan oppilaiden itseohjautuvaan toi-

mintaan vain vähän, soveltavat konstruktivistista ajattelutapaa hyvin laajasti 

(Tang, 2017). Tang (2017) sekä Peets ja Kikas (2015) toteavat, että opettajan rooli 

lasten johtamassa ohjaustyylissä on ohjaustilanteissa huomattavan paljon passii-

visempi kuin lapsilähtöisessä ohjaustyylissä. 

Passiivinen opettajan toiminta lasten johtamassa ohjaustyylissä ilmenee Sti-

pekin ja Bylerin (2004) mukaan silloin, kun oppilaat hallitsevat opetusryhmän 
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tapahtumia eikä opettaja juurikaan ohjaa tai kontrolloi tilanteita. Tyypillisesti las-

ten johtama ohjaustyyli näkyy käytännössä näiden tutkijoiden mukaan siten, että 

opettaja tarjoaa hyvin niukasti ohjeita, tukea tai yksilöllistä palautetta oppilail-

leen. Opettaja ei heidän mukaansa aktiivisesti tue tai edesauta oppilaiden tiedol-

lista ja sosiaalista kehittymistä tai toimintaa luokassa. Opettajan rooliksi jää en-

nemminkin oppimisympäristön rakentaminen, materiaalien tarjoaminen sekä 

turvallisuuden näkökulmasta vähimmäistason järjestyksen säilyttäminen ryh-

mässä.  

Tang (2017) havaitsi väitöstutkimuksessaan, että suomalaisilla opettajilla 

lasten johtamaa ohjaustyyliä ilmenee käytännössä harvemmin kuin virolaisilla 

opettajilla. Kikas ja kollegat (2014) puolestaan havaitsivat Virossa tehdyssä tutki-

muksessa, että oppilaiden johtamista opetuskäytänteistä hyötyivät alkuopetuk-

sessa erityisesti sellaiset oppilaat, joilla oli jo valmiiksi hyvät taidot. Tällaisilla 

oppilailla voidaan tutkimuksen mukaan olettaa olevan itsenäiset tiedonhankin-

nan ja –käsittelyn perustaidot, eivätkä he siis akuutisti tarvinneet aktiivista opet-

tajan ohjausta. 

Peets ja Kikas (2015) vertaavat lasten johtamaa ohjaustyyliä sallivaan van-

hemmuustyyliin, jonka on tutkimusten mukaan ehdotettu olevan yhteydessä las-

ten heikkoon itsehillintään. Peets ja Kikas (2015) toki myöntävät, että lasten joh-

tamasta ohjaustyylistä ei ole vielä niin paljon tutkimusta, että näin suoria johto-

päätöksiä voisi vetää. Siksi onkin tärkeää saada lisätietoa ohjaustyyleistä ja teki-

jöistä, jotka ovat yhteydessä siihen, millaista ohjaustyyliä opettaja työssään käyt-

tää. 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on opettajan ohjaustyyleihin sekä pystyvyysus-

komuksiin liittyvän ymmärryksen syventäminen. Tavoitteena on selvittää, missä 

määrin ensimmäisen luokan opettajan pystyvyysuskomusten osa-alueet ovat yh-

teydessä hänen ohjaustyyliinsä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollista 

pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien välisen yhteyden eroa ensimmäisen luo-

kan syksyn ja kevään välillä. Tarkemmat tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Missä määrin opettajat kokevat pystyvyyttä eri osa-alueilla ja missä mää-

rin heillä esiintyy eri ohjaustyylejä ensimmäisen luokan aikana?  

2. Missä määrin opettajan pystyvyysuskomukset (luokanhallinta, ohjauksel-

liset toimintatavat ja oppilaiden sitouttaminen) ovat yhteydessä hänen oh-

jaustyyliinsä?  

3. Missä määrin opettajan pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien väliset yh-

teydet eroavat ensimmäisen luokan syksyn ja kevään välillä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Aineisto ja mittarit 

Tutkimuksen aineisto kerättiin osana laajempaa Jyväskylän yliopiston opettajan-

koulutuslaitoksen Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom 

(TESSI) -tutkimushanketta (Lerkkanen & Pakarinen, 2017–2022). TESSI-tutki-

mukseen osallistui lukuvuonna 2017–2018 54 1. luokan opettajaa, 865 oppilasta, 

576 vanhempaa ja 36 rehtoria kahdeksalta paikkakunnalta Keski-Suomesta. Ai-

neistoa kerättiin kaksi kertaa lukuvuoden aikana: ensimmäisen luokan syksyllä 

ja keväällä. Mittapisteiden väli oli keskimäärin neljä kuukautta.  

Tämä tutkimus keskittyi opettajilta kerättyyn minäpystyvyysuskomuksia 

koskevaan kyselyyn sekä opettajien ohjaustyyliä koskevaan videoaineistoon (n = 

51). Lasten huoltajilta oli kysytty kirjallinen suostumus heidän lastensa näkymi-

seen videotallenteilla. Opettajat palauttivat heille toimitetut kyselylomakkeet 

postitse. Koulutetut tutkimusavustajat videoivat luokan toimintaa yhtenä taval-

lisena koulupäivänä noin kolme oppituntia sekä syksyllä että keväällä.  

Opettajien pystyvyysuskomuksia tarkasteltiin Tschannen-Moranin ja Hoyn 

(2001) kehittämän TSES-mittarin avulla, joka jakautuu kolmeen ulottuvuuteen: 

luokanhallinta (classroom management), ohjaukselliset toimintatavat (instructional 

strategies) sekä oppilaiden sitouttaminen (student engagement). Suomennettu mit-

tari koostui 24 väittämästä koskien opettajan työn haasteita, joihin vastattiin 9-

portaisella asteikolla (1 = ei lainkaan, 9 = erittäin paljon). Jokaiseen pystyvyysus-

komusten ulottuvuuteen kuului kahdeksan väittämää.  

Luokanhallintaa koskevien pystyvyysuskomusten ulottuvuuteen kuului 

esimerkiksi väitteitä siitä, miten hyvin opettaja pystyy toimimaan niin, että lapset 

noudattavat ryhmän sääntöjä tai kuinka hän pystyy rauhoittamaan oppilaan, 

joka häiritsee tai metelöi. Ohjauksellisten toimintatapojen ulottuvuudessa kartoi-

tettiin muun muassa sitä, miten opettaja pystyy mielestään mukauttamaan oh-

jaustaan oppilaiden yksilöllisten tasojen mukaan tai missä määrin hän pystyy 
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käyttämään monipuolisia arvioinnin tapoja. Oppilaiden sitouttamisen ulottu-

vuuteen kuuluivat esimerkiksi väitteet siitä, missä määrin opettaja pystyy moti-

voimaan oppilaita, joilla on vähäinen kiinnostus koulutehtäviä kohtaan tai oh-

jaamaan perheitä oppilaiden oppimisen tukemisessa. Muodostettujen keskiarvo-

summamuuttujien reliabiliteetit on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 

Opettajan ohjaustyylejä analysoitiin Stipekin ja Bylerin (2004) laatiman 

ECCOM-havainnointimenetelmän avulla. Tutkimukseen osallistuneiden opetta-

jien oppitunteja videoitiin yhtenä tavallisena koulupäivänä kolmen oppitunnin 

ajan ja tämän videomateriaalin perusteella opettajien vuorovaikutusta luokassa 

pisteytettiin menetelmän mukaisesti. Pisteytys tehtiin yhden koulupäivän osalta 

kaikkien videoitujen oppituntien pohjalta ohjaustyylien kokonaisvaltaisen ilme-

nemisen mukaan eli missä määrin opettajan luokkahuonevuorovaikutuksessa oli 

havaittavissa lapsilähtöisiä, opettajajohtoisia ja lasten johtamia käytänteitä. Arvi-

ointiasteikko oli viisiportainen: 1 = käytäntöjä oli havaittavissa harvoin (0-20 % 

ajasta), 2 = käytäntöjä ei ollut havaittavissa kovin paljon (20–40 % ajasta), 3 = käy-

täntöjä oli havaittavissa toisinaan (40–60 % ajasta), 4= käytännöt ilmenivät vah-

vasti ryhmän toiminnassa (60–80 % ajasta) ja 5 = nämä käytännöt olivat vallitse-

via ryhmän toiminnassa (80–100 % ajasta).  

ECCOM-menetelmässä (Stipek & Byler, 2005) jokainen ohjaustyyli arvioi-

daan 12–17 eri osion avulla. Vaihtelu osioiden lukumäärässä selittyy sillä, että 

kaksi osiota (toiminnan relevanssi suhteessa lasten kokemuksiin sekä opettajan 

lämpimyys) arvioidaan vain lapsilähtöisen ohjaustyylin näkökulmasta. Samoin 

luku- ja kirjoitustaidon opetuksen, matematiikan opetuksen sekä matematiikan 

arvioinnin osiot arvioidaan vain jos kyseisiä oppiaineita on sisältynyt kyseisenä 

päivänä videoituihin oppitunteihin. Kaikki 12–17 osiota arvioidaan kolmen osa-

alueen kautta, jotka ovat ryhmän toiminnan organisointi (management), ilmapiiri 

(climate) ja opetus (instruction) (Stipek & Byler, 2004; 2005). Ryhmän toiminnan 

organisoinnin osa-alueeseen kuuluu neljä osiota: vastuun jakautuminen, ryhmän 

hallinta, valinnan mahdollisuudet sekä käyttäytymisen rajoittaminen. Ilmapiiriä 

kuvaavaan osa-alueeseen kuuluu kuusi osiota: vuorovaikutustaitojen tukemi-

nen, eriyttäminen, sosiaalisten taitojen tukeminen, osallistaminen toimintaan, 
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toimintojen relevanssi sekä opettajan lämpimyys. Ohjauksen osa-alueeseen kuu-

luu neljästä seitsemään osiota: oppimisen kriteerit, oppimistavoitteiden integ-

rointi, käsitteiden opettaminen, opetuskeskustelu sekä videoitujen oppituntien 

sisällöstä riippuen luku- ja kirjoitustaidon opetus, matematiikan opetus ja mate-

matiikan arviointi. 

5.2 Tilastolliset analyysit 

Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 26 -tilasto-ohjelmalla. Aluksi aineistoa 

tarkasteltiin puuttuvien havaintojen ja normaalisuuden osalta. Aineistossa esiin-

tyi puuttuvia havaintoja ohjaustyylien osalta 1,9 % (n = 54 syksy, n = 53 kevät) ja 

pystyvyysuskomusten osalta 3,7 % (n = 54 syksy, n = 52 kevät). Puuttuvia ha-

vaintoja sisältävät havaintoyksiköt pystyvyysuskomuksien osalta poistettiin. Lo-

pullisesta analyysistä poistettiin myös havaintoyksikkö eli opettaja, jonka tausta-

tiedoissa päätoimeksi oli ilmoitettu erityisopettajan työ. Lopulliseksi otoskooksi 

saatiin näin ollen 51 opettajaa.  

Opettajan pystyvyysuskomusten osalta muodostettiin keskiarvosumma-

muuttujat kustakin kolmesta ulottuvuudesta syksyn ja kevään aineistoista erik-

seen. Summamuuttujien luotettavuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa -kertoimien 

avulla, jotka osoittautuivat riittävän luotettaviksi (α > 0.80 kaikilla muuttujilla) 

(ks. Metsämuuronen, 2011). Tarkemmat kertoimet on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 

Samoin ohjaustyyleistä muodostettiin syksylle ja keväälle omat keskiarvosum-

mamuuttujat. Lapsilähtöisen ohjaustyylin summamuuttuja koostui 17 osiosta, 

opettajajohtoisen ja lasten johtaman ohjaustyylin summamuuttujat koostuivat 

molemmat 15 osiosta. Ohjaustyylien summamuuttujien Cronbachin alfa -kertoi-

met osoittautuivat myös luotettaviksi (α > 0.80 kaikilla muuttujilla) (ks. taulukot 

1 ja 2). Lasten johtaman ohjaustyylin jakauma oli vino ja huipukas. Muut muut-

tujat sen sijaan olivat normaalisti jakautuneita.  

Summamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin aluksi erikseen sekä syk-

syllä että keväällä. Yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatio-
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kertoimien avulla, paitsi lasten johtaman ohjaustyylin osalta käytettiin Spearma-

nin järjestyskorrelaatiokerrointa, joka ei ole niin herkkä epänormaalisti jakautu-

neelle muuttujalle (Metsämuuronen, 2011). Pystyvyysuskomusten osa-alueista ja 

ohjaustyyleistä muodostettujen muuttujien keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh), 

luotettavuuskertoimet (α) sekä korrelaatiokertoimet on kuvattu taulukoissa 1 ja 

2 siten, että taulukossa 1 on esitetty syksyn ja taulukossa 2 kevään muuttujien 

tiedot.  

Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä hierarkkista lineaarista että binää-

ristä logistista regressioanalyysiä. Regressioanalyysin eduksi voidaan lukea se, 

että sen avulla voidaan tarkastella useamman riippumattoman eli selittävän 

muuttujan yhtäaikaista vaikutusta riippuvaan eli selitettävään muuttujaan (Met-

sämuuronen, 2011). Tässä tutkimuksessa selitettävinä muuttujina olivat opetta-

jien ohjaustyylit ja selittävinä muuttujina olivat opettajien pystyvyysuskomusten 

ulottuvuudet. Kaikki muuttujat olivat suhdeasteikollisia keskiarvosummamuut-

tujia.   

Ennen varsinaista regressioanalyysiä on tärkeää tarkastella sen vaatimia en-

nakko-oletuksia, jotta regressiomalli kuvaisi muuttujien yhteisvaihtelua mahdol-

lisimman hyvin (Metsämuuronen, 2011; Nummenmaa, 2004; Tabachnick & Fi-

dell, 2013). Regressioanalyysin yhtenä reunaehtona on muuttujien normaali-

suusoletus, joka toteutui muilla muuttujilla paitsi lasten johtaman ohjaustyylin 

muuttujalla. Regressioanalyysin käyttö edellyttää myös riittävän suurta aineis-

toa, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina. Silloin kun selittäviä muuttujia on 

muutama, riittävä aineiston koko regressioanalyysiin on vähintään 50, mielellään 

100 havaintoa (Nummenmaa, 2004). Tämän tutkimuksen aineistoa (n = 51) voi-

daan pitää riittävänä analyysiin, jos muut oletuksen täyttyvät.  

Muita oletuksia ovat muuttujien lineaarinen yhteys, regressiomallin residu-

aalien eli selittymättä jääneen osan normaalijakautuneisuus ja niiden hajonnan 

homoskedastisuus eli tasaisuus (Metsämuuronen, 2011; Nummenmaa, 2004). 

Analyysien jäännöstarkastelut osoittivat jäännösten olevan normaalisti jakautu-

neita ja lineaarisessa yhteydessä lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen ohjaustyylin 
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osalta. Jäännökset olivat lisäksi suhteellisen homoskedastisia, mikä Nummen-

maan (2004) mukaan viittaa siihen, että analyysin ennakko-oletukset täyttyivät 

riittävässä määrin näiden kahden ohjaustyylin osalta. 

Yksi regressioanalyysin ennakko-oletuksista on kollineaarisuuden tarkas-

telu eli selittävien muuttujien tarkastelu sen suhteen, ettei niillä ole liian voimak-

kaita keskinäisiä yhteyksiä (Nummenmaa, 2004; Tabachnick & Fidell, 2013). 

Liian voimakas yhteys selittävien muuttujien välillä heikentää mallin selitysas-

tetta (Tabachnick & Fidell, 2013). Koska tässä tutkimuksessa selittävinä muuttu-

jina käytettiin saman mittarin eli pystyvyysuskomusten kolmea ulottuvuutta, 

ovat ne jo lähtökohtaisesti jossain määrin yhteydessä toisiinsa kuvatessaan sa-

maa ilmiötä hieman eri näkökulmista. Tämä rajoite huomioitiin analyysitapaa 

valitessa sekä tuloksia tulkittaessa.  

Lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen ohjaustyylin osalta tutkimuskysymyk-

siin vastattiin hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Riippumattomat selittävät 

muuttujat syötettiin hierarkkiseen regressioanalyysin malliin kukin omalla as-

kelmallaan siitä syystä, että ne korreloivat keskenään. Lisäksi kullekin selitettä-

välle muuttujalle tehtiin oma mallinsa niin syksyn (VIF-arvo < 4.7, Tolerance-

arvo = .21) kuin keväänkin (VIF-arvo < 3.1, Tolerance-arvo = .33) osalta.  Ensim-

mäisellä askelmalla riippumattomaksi muuttujaksi asetettiin luokan hallinta, toi-

sella askelmalla ohjaukselliset toimintatavat ja kolmannella askelmalla oppilai-

den sitouttaminen. Käytettyjen muuttujien keskiarvot ja -hajonnat sekä Pearso-

nin tulomomenttikorrelaatiokertoimet on esitetty taulukoissa 1-2.  

Lasten johtaman ohjaustyylin osalta analyysi toteutettiin logistisella regres-

sioanalyysillä syksyn ja kevään osalta erikseen. Logistista regressioanalyysiä on 

tarkoituksenmukaisinta käyttää silloin, kun selitettävää ilmiötä ei ole mitattu tai 

ei voida mitata tarkemmin kuin kaksijakoisesti. Lasten johtama ohjaustyyli koo-

dattiin uudelleen dikotomiseksi eli kaksiluokkaiseksi muuttujaksi. Muunnos teh-

tiin, koska kyseinen muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut eli lineaarisen reg-

ressioanalyysin ennakko-oletukset eivät täyttyneet kyseisen muuttujan osalta 

(Nummenmaa, 2004). Dikotominen muuttuja saa vain kahdenlaisia arvoja (Met-

sämuuronen, 2011): lasten johtamaa ohjaustyyliä joko on (arvo 1) tai ei ole (arvo 
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0). Kaikki opettajat, jotka saivat lasten johtamissa käytänteissä yli yhden (1,00) 

olevia arvoja koodattiin arvolla 1. Lasten johtaman ohjaustyylin muuttujan kes-

kiarvot ja -hajonnat sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet on esitetty 

taulukoissa 1-2 siten, että taulukossa 1 on esitetty syksyn ja taulukossa 2 kevään 

muuttujien tiedot.  

5.3 Eettiset ratkaisut 

TESSI-tutkimus on saanut Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta myön-

teisen lausunnon 25.8.2017 tutkimuksen toteuttamista koskien. Tutkimusaineisto 

on kerätty ja analysoitu noudattaen Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(Varantola, Launis, Helin, Spoof, & Jäppinen, 2012) hyviä tieteellisiä käytänteitä 

ja Jyväskylän yliopiston tutkimuseettisiä periaatteita (Jyväskylän yliopiston tie-

tosuojapolitiikka, 2018). Tutkittavilta (opettajat ja oppilaiden osalta heidän van-

hemmiltaan) pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta en-

nen tutkimuksen aloittamista. Tutkittavien henkilöllisyyttä on suojattu jo aineis-

ton keruuvaiheessa poistamalla henkilötiedot aineistosta ja käyttämällä vain id-

numeroita. Aineistoa analysoineilta tutkijoilta ja tutkimusavustajilta on vaadittu 

sitoumus aineiston luottamukselliseen käyttöön. Tutkimusavustajat ovat osallis-

tuneet koulutukseen ennen varsinaista aineistonkeruuta.   

Videoaineiston keruuta varten myös oppilaiden huoltajilta oli pyydetty kir-

jallinen suostumus eli kuvauslupa heidän lastensa näkymiseen videotallenteilla. 

Opettajien ohjaustyylejä tarkasteleva videoaineisto oli osittain kaksoiskoodattua 

eli kaksi tutkijaa pisteytti saman opettajan videonauhoitukset ECCOM-havain-

nointimenetelmän avulla toistensa pisteytyksistä tietämättä. Kahden havainnoi-

jan pisteytysten tuli olla 80 % yhteneväiset, jotta pisteytyksiä voitaisiin pitää riit-

tävän luotettavina. 
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6 TULOKSET 

6.1 Kuvailevat tiedot ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä 

Ensimmäiseksi tarkasteltiin, missä määrin opettajat kokevat pystyvyyttä eri osa-

alueilla (luokanhallinta, ohjaukselliset toimintatavat ja oppilaiden sitouttaminen) 

sekä missä määrin heillä esiintyy eri ohjaustyylejä (lapsilähtöinen, opettajajohtoi-

nen ja lasten johtama) ensimmäisen luokan aikana. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty 

ohjaustyylien ja pystyvyysuskomusten muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, 

luotettavuuskertoimet sekä muuttujien väliset korrelaatiot syksyllä ja keväällä. 

Yhteyden voimakkuuden tulkinnasta Metsämuuronen (2011) on todennut, että 

muuttujien välinen yhteys on erittäin voimakasta, jos korrelaatiokertoimen r it-

seisarvo on yli 0.80, voimakasta 0.60 < │r│ < 0.80, keskinkertaista 0.40 < │r│< 

0.60 ja heikkoa ollessaan alle 0.40.  

Tulosten mukaan opettajien kokema pystyvyys kolmen osa-alueen suhteen 

oli kaiken kaikkiaan korkeaa ensimmäisellä luokalla (ks. taulukot 1 ja 2). Taulu-

koiden 1 ja 2 keskiarvoja tarkastelemalla voidaan havaita, että opettajat kokivat 

korkeinta pystyvyyttä luokanhallinnan osa-alueella niin ensimmäisen luokan 

syksyllä kuin keväälläkin. Ohjaustyyleistä eniten esiintyi lapsilähtöistä ja vähiten 

lasten johtamaa ohjaustyyliä sekä syksyn että kevään mittauksessa (ks. taulukot 

1 ja 2). 

Muuttujien välisiä korrelaatioita tarkasteltaessa havaittiin, että kaikilla oh-

jaustyyleillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys toisiinsa ensimmäisen luokan 

syksyllä (taulukko 1). Lapsilähtöinen ohjaustyyli oli negatiivisessa yhteydessä 

sekä opettajajohtoiseen että lasten johtamaan ohjaustyyliin (taulukko 1). Ensim-

mäisen luokan keväällä tilastollisesti merkitsevä yhteys säilyi vain opettajajoh-

toisella ja lapsilähtöisellä ohjaustyylillä (taulukko 2). Näiden muuttujien välinen 

yhteys oli negatiivinen ja se säilyi yhtä voimakkaana sekä syksyllä että keväällä 

(taulukot 1 ja 2). 
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TAULUKKO 1. Ohjaustyylien ja pystyvyysuskomusten keskiarvot (ka), keskihajonnat 
(kh), vaihteluväli, luotettavuuskertoimet (α) sekä muuttujien väliset korrelaatiot ensim-
mäisen luokan syksyllä (n = 51). 

Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ohjaustyylit       

1. Lapsilähtöinen 1 

     

2. Opettajajohtoinen -.90 *** 1 

    

3. Lasten johtama -.46 ** ¹ .39 ** ¹ 1 ¹ 

   

Pystyvyysuskomukset       

4. Luokanhallinta .27 -.24 -.23 ¹ 1 

  

5. Ohjaukselliset toimintatavat .30 * -.23 -.30 *¹ .69 *** 1 

 

6. Oppilaiden sitouttaminen .26 -.20 -.29 *¹ .73 *** .87 *** 

 

1 

ka 3.06 2.55 1.31 6.86 6.61 6.69 

kh .67 .68 .40 1.06 .97 1.11 

vaihteluväli 1-5 1-5 1-5 1-9 1-9 1-9 

α .94 .93 .92 .91 .88 .91 

Huom. *** p < .001, ** p < .01, * p < .05; ¹ Lastenjohtaman ohjaustyylin osalta on käytetty Spear-
manin järjestyskorrelaatiota, muuten Pearsonin tulomomenttikorrelaatiota. 

 

Opettajajohtoisen ja lasten johtaman ohjaustyylin välinen yhteys oli positiivista 

ensimmäisen luokan syksyllä (taulukko 1). Keväällä lasten johtama ohjaustyyli 

ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä muihin ohjaustyyleihin (taulukko 

2).  
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TAULUKKO 2. Ohjaustyylien ja pystyvyysuskomusten keskiarvot (ka), keskihajonnat 
(kh), vaihteluväli, luotettavuuskertoimet (α) sekä muuttujien väliset korrelaatiot ensim-
mäisen luokan keväällä (n = 51). 

Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ohjaustyylit       

1. Lapsilähtöinen 1      

2. Opettajajohtoinen -.90 *** 1     

3. Lasten johtama -.22 ¹ -.06 ¹ 1 ¹    

Pystyvyysuskomukset       

4. Luokanhallinta .33 * -.43 ** .04 ¹ 1   

5. Ohjaukselliset toimintatavat .45 ** -.57 *** .13 ¹ .66 *** 1  

6. Oppilaiden sitouttaminen .38 ** 

 

-.50 *** .04 ¹ .68 *** .79 *** 1 

ka 3.02 2.72 1.25 6.99 6.58 6.68 

kh .76 .90 .38 .83 .86 .92 

vaihteluväli 1-5 1-5 1-5 1-9 1-9 1-9 

α .96 .97 .88 .84 .83 .88 

Huom. *** p < .001, ** p < .01, * p < .05; ¹ Lastenjohtaman ohjaustyylin osalta on käytetty Spear-
manin järjestyskorrelaatiota, muuten Pearsonin tulomomenttikorrelaatiota. 

 

Pystyvyysuskomusten osa-alueet olivat myös tilastollisesti merkitsevästi yhtey-

dessä keskenään niin syksyn kuin kevään mittauskertojen osalta (taulukot 1 ja 2). 

Vahvimmin opettajan pystyvyysuskomusten osa-alueista olivat keskenään yh-

teydessä oppilaiden sitouttaminen ja ohjaukselliset toimintatavat ensimmäisen 
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luokan syksyllä ja keväällä (taulukot 1 ja 2). Keväällä pystyvyysuskomusten vä-

linen yhteys oli heikompaa kuin syksyllä, mutta silti melko voimakasta (taulukko 

2).  

6.2 Opettajan pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien välinen 

yhteys 

Toiseksi haluttiin selvittää, missä määrin opettajan pystyvyysuskomukset olivat 

yhteydessä hänen ohjaustyyleihinsä. Aluksi tarkasteltiin summamuuttujien väli-

siä korrelaatiokertoimia. Syksyllä mitattujen pystyvyysuskomusten osa-alueista 

(ks. taulukko 1) luokanhallinta ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

minkään ohjaustyylin kanssa. Ohjauksellisten toimintatapojen osa-alueella ha-

vaittiin tilastollisesti merkitseviä, mutta heikkoja yhteyksiä lapsilähtöiseen ja las-

ten johtamaan ohjaustyyliin (taulukko 1). Ohjauksellisten toimintatapojen ja lap-

silähtöisen ohjaustyylin välinen yhteys oli positiivinen, mutta yhteys lasten joh-

tamaan ohjaustyyliin oli negatiivista. Oppilaiden sitouttamiseen liittyvä pysty-

vyys oli heikossa negatiivisessa yhteydessä lasten johtamaan ohjaustyyliin en-

simmäisen luokan syksyllä (taulukko 1). 

Keväällä pystyvyysuskomusten kaikki osa-alueet olivat tilastollisesti mer-

kitsevästi yhteydessä lapsilähtöiseen ja opettajajohtoiseen ohjaustyyliin (tau-

lukko 2). Vahvin positiivinen yhteys pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien vä-

lillä kevään mittauksessa oli ohjauksellisten toimintatapojen osa-alueella ja lap-

silähtöisellä ohjaustyylillä (taulukko 2). Vahvin negatiivinen yhteys oli ohjauk-

sellisten toimintatapojen osa-alueen ja opettajajohtoisen ohjaustyylin välillä (tau-

lukko 2). Mikään pystyvyysuskomusten osa-alue ei ollut tilastollisesti merkitse-

västi yhteydessä lasten johtamaan ohjaustyyliin ensimmäisen luokan keväällä 

(taulukko 2). 

Pelkkien korrelaatiokertoimien avulla ei voida kuitenkaan ennustaa muut-

tujien välisien yhteyksien laatua (Nummenmaa, 2004). Yhteyksiä tarkasteltiin 

tarkemmin regressioanalyysien avulla, jotka antoivat suuntaa siitä, minkä laatui-

sesta yhteydestä muuttujien välillä oli kyse. Hierarkkisen lineaarisen regressio-
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analyysin avulla tarkasteltiin pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien välistä yh-

teyttä lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen ohjaustyylin osalta. Analyysin tulokset 

on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Binäärisellä logistisella regressioanalyysillä puoles-

taan tarkasteltiin pystyvyysuskomusten yhteyttä lasten johtamaan ohjaustyyliin. 

Tämän analyysin tulokset on esitetty taulukoissa 5 ja 6.  

6.2.1 Yhteys lapsilähtöiseen ohjaustyyliin 

Tulokset (ks. taulukko 3) osoittavat, että opettajan pystyvyysuskomusten eri osa-

alueet selittävät yhteensä kymmenesosan (10 %) opettajan lapsilähtöisestä oh-

jaustyylistä ensimmäisen luokan syksyllä (F(3, 47) = 1.69, p > .10) ja viidenneksen 

(20 %) ensimmäisen luokan keväällä (F(3, 47) = 4.00, p < .05).  

Syksyllä pystyvyysuskomusten yhteys lapsilähtöiseen ohjaustyyliin ei tosin 

ollut tilastollisesti merkitsevä kuin vain suuntaa antavasti luokanhallinnan pys-

tyvyysuskomusten osa-alueen osalta, jonka omavaikutus oli mallin ensimmäi-

sellä askelmalla 7 prosenttia (F(1, 49) = 3.87, p = .06). Toisella askelmalla malliin 

syötetyllä ohjauksellisilla toimintatavoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää oma-

vaikutusta lapsilähtöiseen ohjaustyyliin (selitysasteen lisäys 3 %; F(1, 48) = 1.20, 

p = .23). Kolmannella askelmalla malliin lisättiin selittäjäksi oppilaiden sitoutta-

misen pystyvyysuskomusten osa-alue. Tämä lisäys ei kuitenkaan ollut tilastolli-

sesti merkitsevä eikä nostanut mallin selitysastetta (F(1, 47) = 0.07, p = .79). 

Ensimmäisen luokan keväällä (taulukko 3) ensimmäisellä askelmalla mal-

liin syötetyt luokanhallintaa koskevat pystyvyysuskomukset selittivät lapsiläh-

töistä ohjaustyyliä tilastollisesti merkitsevästi (selitysaste 11 %; F(1, 49) = 5.90, p 

< .05): mitä korkeammat uskomukset opettajalla oli tällä osa-alueella, sitä lapsi-

lähtöisemmäksi hänen ohjaustyylinsä oli arvioitu. Malliin toisella askelmalla syö-

tetyt ohjauksellisten toimintatapojen pystyvyysuskomukset lisäsivät mallin seli-

tysosuutta tilastollisesti merkitsevästi (selitysasteen lisäys 9 %; F(1, 48) = 5.68, p 

< .05). Tulokset osoittivat myös, että ohjauksellisia toimintatapoja koskevien pys-

tyvyysuskomusten lisäämisen jälkeen luokanhallinnan pystyvyysulottuvuudella 

ei ollut enää tilastollisesti merkitsevää omavaikutusta lapsilähtöiseen ohjaustyy-

liin (ks. taulukko 3).  



32 
 

TAULUKKO 3. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset opettajien pystyvyysuskomus-
ten yhteydestä lapsilähtöiseen ohjaustyyliin ensimmäisellä luokalla (n = 51). 

Riippumattomat 
muuttujat ja mittaus-
kerta 

Lapsilähtöinen ohjaustyyli 

syksy Askel 1 Askel 2 Askel 3 

 β β β 

luokanhallinta .27 † .13 .15 

ohjaukselliset toimin-
tatavat 

- .21 .27 

oppilaiden sitoutta-
minen 

- - -.08 

R2 .07 † .10 .10 

ΔR2 - .02 .001 

kevät Askel 1 Askel 2 Askel 3 

 β β β 

luokanhallinta .33 * .06 .04 

ohjaukselliset toimin-
tatavat 

- .41 * .37 † 

oppilaiden sitoutta-
minen 

- - .06 

R2 .11 * .20 * .20 

ΔR2 - .09 * .001 

Huom. ***p < .001, **p < .01, *p < .05, †p < .10; β = standardoitu regressiokerroin; R2 = selitysaste; 
ΔR2 = selitysasteen muutos. 

 

Kolmannella askelmalla malliin lisätty oppilaiden sitouttamista koskevan pysty-

vyyden osa-alueen omavaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevää eikä se lisän-

nyt mallin selitysastetta (F(1, 47) = .08, p = .78) ensimmäisen luokan keväällä (tau-

lukko 3). 
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6.2.2 Yhteys opettajajohtoiseen ohjaustyyliin 

Opettajan pystyvyysuskomusten eri osa-alueet eivät selittäneet tulosten perus-

teella (ks. taulukko 4) opettajajohtoista ohjaustyyliä ensimmäisen luokan syksyn 

osalta tilastollisesti merkitsevästi (selitysaste 7 %; F(3, 47) = 1.12, p > .10). Vain 

luokanhallintaa koskevilla pystyvyysuskomuksilla oli tilastollisesti suuntaa an-

tava kuuden prosentin omavaikutus (F(1, 49) = 2.97, p = .09).  

TAULUKKO 4. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset opettajien pystyvyysusko-
musten yhteydestä opettajajohtoiseen ohjaustyyliin ensimmäisellä luokalla (n = 51). 

Riippumattomat 
muuttujat ja mittaus-
kerta 

Opettajajohtoinen ohjaustyyli 

syksy Askel 1 Askel 2 Askel 3 

 β β β 

luokanhallinta -.24 † -.15 -.17 

ohjaukselliset toimin-
tatavat 

- -.13 -.19 

oppilaiden sitoutta-
minen 

- - .09 

R2 .06 † .07 .07 

ΔR2 - .01 .002 

kevät Askel 1 Askel 2 Askel 3 

 β β β 

luokanhallinta -.43 *** -.11 -.07 

ohjaukselliset toimin-
tatavat 

- -.50 ** -.43 ** 

oppilaiden sitoutta-
minen 

- - -.12 

R2 .19 *** .33 ** .33 

ΔR2 - .14 ** .05 

Huom. ***p < .001, **p < .01, *p < .05, †p < .10; β = standardoitu regressiokerroin; R2 = selitysaste; 
ΔR2 = selitysasteen muutos. 
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Toisella askelmalla malliin lisätty ohjauksellisten toimintatapojen pystyvyysus-

komukset eivät selittäneet tilastollisesti merkitsevästi opettajajohtoista ohjaus-

tyyliä (F(1, 48) = 0.42, p > .10) kuten ei myöskään kolmannella askelmalla lisätyt 

pystyvyysuskomukset oppilaiden sitouttamisen suhteen (F(1, 47) = 0.08, p > .10). 

Näiden pystyvyysuskomusten eri ulottuvuuksien lisääminen syksyn malliin li-

säsi selitysastetta yhteensä vain yhden prosentin verran (taulukko 4).  

Ensimmäisen luokan keväällä (taulukko 4) pystyvyysuskomusten eri ulot-

tuvuudet selittivät kolmanneksen opettajajohtoisen ohjaustyylin vaihtelusta (se-

litysaste 33 %; F(3, 47) = 7.79, p < .001). Ensimmäisellä askelmalla malliin lisätyt 

pystyvyysuskomukset luokanhallinnan suhteen selittivät tilastollisesti merkitse-

västi lähes viidenneksen opettajajohtoisesta ohjaustyylistä (F(1, 49) = 11.32, p = 

.001). Havaittu yhteys oli negatiivista. 

Malliin toisella askelmalla (taulukko 4) lisätyt ohjauksellisia toimintatapoja 

koskevat pystyvyysuskomukset lisäsivät kevään selitysosuutta tilastollisesti 

merkitsevästi (selitysasteen lisäys 14 %; F(1, 48) = 9.98, p < .01). Ohjauksellisia 

toimintatapoja koskevien pystyvyysuskomusten omavaikutus oli negatiivinen. 

Ohjauksellisten toimintatapojen pystyvyysuskomusten malliin lisäämisen jäl-

keen luokanhallinnan osa-alueella ei ollut enää tilastollisesti merkitsevää oma-

vaikutusta opettajajohtoiseen ohjaustyyliin.  

Kolmannella askelmalla (taulukko 4) malliin lisätyllä oppilaiden sitoutta-

mista koskevilla pystyvyysuskomuksilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä opettajajohtoiseen ohjaustyyliin eikä se lisännyt mallin selitysastetta (F(1, 

47) = 0.32, p > .10).  

6.2.3 Yhteys lasten johtamaan ohjaustyyliin 

Logistisen regressioanalyysin avulla selvitettiin, mitkä opettajan pystyvyysusko-

musten eri ulottuvuuksista ovat yhteydessä lasten johtamaan ohjaustyyliin. Lo-

gistinen regressioanalyysi poikkeaa lineaarisesta regressioanalyysistä siten, että 

se pyrkii määrän sijaan ennustaman todennäköisyyttä (Nummenmaa, 2004). 

Malli (ks. taulukko 5) oli kokonaisuudessaan syksyn osalta tilastollisesti suuntaa 

antava (χ2(3) = 6.33, p < .10). Opettajan pystyvyysuskomuksista vain oppilaiden 
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sitouttamisen ulottuvuudella oli tilastollisesti suuntaa antava negatiivinen oma-

vaikutus (p = .07) lasten johtamaan ohjaustyyliin.  

TAULUKKO 5. Logistisen regressioanalyysin tulokset opettajien pystyvyysuskomuk-
sien yhteydestä lasten johtamaan ohjaustyyliin ensimmäisellä luokalla (n = 51). 

Riippumaton muuttuja ja mittauskerta Lasten johtama ohjaustyyli (0 = ei, 1 = on) 

syksy β S.E. Wald OR 

luokanhallinta .13 0.50 0.06 1.13 

ohjaukselliset toimintatavat .81 0.88 0.85 2.24 

oppilaiden sitouttaminen -1.46 † 0.81 3.22 0.23 † 

R2 .18    

χ2 6.33 †    

kevät β S.E. Wald OR 

luokanhallinta .14 0.57 0.06 1.15 

ohjaukselliset toimintatavat .77 0.64 1.44 2.15 

oppilaiden sitouttaminen -.57 0.62 0.85 0.57 

R2 .05    

χ2 1.85    

Huom. ***p < .001, **p < .01, *p < .05, †p < .10; β = regressiokerroin; S.E. = keskivirhe, Wald = 
Waldin testisuure; OR = todennäköisyyskerroin (odds ratio), R2 = mallin selitysaste (käytetty 
Nagelkerken muunneltua selitysastetta); χ2 = khiin neliö 

 

Logistisen regressiomallin selitysasteena on käytetty Nagelkerken muunnettua 

selitysastetta, jonka maksimiarvo on enintään yksi (Metsämuuronen, 2011). Seli-

tysaste syksyn osalta oli kohtalainen (18 %) (taulukko 5). Lisäksi tarkasteltiin lo-

gistisen regressiomallin ennustearvoa. Mallin avulla pystyttiin ennustamaan oi-

kein yli 80 prosenttia opettajista lasten johtaman ohjaustyylin osalta ensimmäisen 

luokan syksyllä (ks. taulukko 6), mutta tarkempi tarkastelu osoitti, että mallin 

avulla pystyttiin ennustamaan oikein vain alle kolmannes niistä opettajista, joilla 

ei esiintynyt lasten johtamaa ohjaustyyliä (lasten johtama ohjaustyyli = 0). Mallin 

ennustekyky ei siis ollut kovinkaan hyvä. Toisin sanoen pystyvyysuskomusten 
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avulla ei pystytä ennustamaan kovinkaan tarkasti lasten johtamaa ohjaustyyliä 

ensimmäisen luokan syksyllä.  

TAULUKKO 6. Logistisen regressiomallin ennustustarkkuus. 

Ominaisuus ja mittauskerta Opettajalla lasten johtamaa ohjaustyyliä 

syksy  On Ei % 

Opettajalla lasten joh-
tamaa ohjaustyyliä 

On 39 1 97,5 

 Ei 8 3 27,3 

Kaikki    82,4 

kevät  On Ei  % 

Opettajalla lasten joh-
tamaa ohjaustyyliä 

On 37 0 100,0 

 Ei 14 0 0,0 

Kaikki    72,5 

 

Kevään ohjaustyylien tarkastelussa mikään pystyvyysuskomusten osa-alueista 

ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lasten johtamaan ohjaustyyliin 

(taulukko 5). Tarkasteltaessa tarkemmin mallin ennustustarkkuutta (taulukko 6), 

mallin luokitteluprosentti oli lähes kolme neljännestä (72,5 %), mutta mallin 

avulla ei kuitenkaan pystytty ennustamaan lainkaan niitä opettajia, joilla ei 

esiinny lasten johtamaa ohjaustyyliä (lasten johtama ohjaustyyli = 0). Mallin en-

nustuskyvyn voidaan siis sanoa olevan huono eli pystyvyysuskomusten avulla 

ei pystytä juurikaan ennustamaan lasten johtamaa ohjaustyyliä ensimmäisen 

luokan keväällä. 

6.3 1. luokan syksyn ja kevään välisten yhteyksien erot 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, missä määrin havaitut yhtey-

det muuttujien välillä erosivat yhden lukuvuoden aikana eli ensimmäisen luokan 

syksyllä ja keväällä. Kaikki analyysit tehtiin erikseen syksyn ja kevään osalta, 

joka mahdollisti tämän tarkastelun. Tarkasteltaessa korrelaatioita (ks. taulukot 1 
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ja 2), lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen ohjaustyylin välinen negatiivinen yhteys 

oli pysyvää ensimmäisen luokan aikana. Lasten johtaman ohjaustyylin yhteys 

muihin ohjaustyyleihin erosi ensimmäisen luokan syksystä kevääseen (ks. taulu-

kot 1 ja 2). Opettajien pystyvyysuskomuksien osa-alueiden välinen yhteys oli 

suhteellisen pysyvää ensimmäisen luokan syksystä kevääseen (ks. taulukot 1 ja 

2).  

Kuvioissa 1 ja 2 on kuvattu muuttujien väliset yhteydet ensimmäisen luo-

kan syksyllä ja keväällä. Punainen nuoli muuttujien välillä kuvaa positiivista yh-

teyttä ja sininen nuoli negatiivista yhteyttä. Tarkasteltaessa opettajan pystyvyys-

uskomusten ja ohjaustyylien välisen yhteyden eroa, merkillepantava ero syksyn 

ja kevään yhteyksien välillä oli se, että syksyllä opettajajohtoinen ohjaustyyli ei 

ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä minkään pystyvyysuskomusten 

osa-alueen kanssa (ks. kuvio 1), kun taas keväällä opettajajohtoisella ohjaustyy-

lillä oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio kaikkien pystyvyysus-

komusten osa-alueiden kanssa (ks. kuvio 2). 

 

 

KUVIO 1. Pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien väliset yhteydet ensimmäisen luokan 
syksyllä.  
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KUVIO 2. Pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien väliset yhteydet ensimmäisen luokan 
keväällä. 

 

Myös lapsilähtöinen ohjaustyyli oli ensimmäisen luokan keväällä tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä kaikkiin pystyvyysuskomusten osa-alueisiin (ks. ku-

vio 2). Tämäkin tulos poikkesi syksyn tarkastelusta (ks. kuvio 1). Lasten johtama 

ohjaustyyli ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yhteenkään pysty-

vyysuskomusten osa-alueeseen enää ensimmäisen luokan keväällä (kuvio 2), 

mikä poikkesi syksyn tuloksista (kuvio 1), sillä syksyllä negatiivinen yhteys löy-

tyi ohjauksellisten toimintatapojen ja oppilaiden sitouttamisen pystyvyysusko-

musten osa-alueiden suhteen. 

Tarkasteltaessa regressioanalyysin tuloksia (ks. taulukot 3, 4 ja 5) voidaan 

myös huomata eroavaisuuksia syksyn ja kevään välillä. Pystyvyysuskomuksista 

vain luokanhallinnan osa-alue selitti lapsilähtöistä ohjaustyyliä positiivisesti ja 

opettajajohtoista ohjaustyyliä negatiivisesti ensimmäisen luokan syksyllä (taulu-

kot 3 ja 4). Luokanhallinnan pystyvyys ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkit-

sevässä yhteydessä yhteenkään ohjaustyyliin syksyllä (ks. kuvio 1) pelkkiä kor-

relaatioita tarkasteltaessa. Pystyvyyden osa-alueista oppilaiden sitouttaminen 

selitti tilastollisesti suuntaa antavan negatiivisesti lasten johtamaa ohjaustyyliä 

syksyllä (taulukko 5). Keväällä lasten johtamalle ohjaustyylille ei saatu tilastolli-

sesti merkitsevää selitystä pystyvyysuskomusten avulla (taulukko 5). 
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Keväällä luokanhallinnan pystyvyyden osa-alue selitti edelleen lapsiläh-

töistä ja opettajajohtoista ohjaustyyliä mallien ensimmäisellä askeleella saman-

suuntaisesti kuin syksylläkin (ks. taulukot 3 ja 4). Opettajajohtoisen ohjaustyylin 

selitysaste oli keväällä tosin korkeampi syksyyn verrattuna (taulukko 4). Toisella 

ja kolmannella askeleella, kun kaikki pystyvyysuskomusten osa-alueet olivat 

mallissa mukana, kevään malleissa tilastollisesti merkitsevä omavaikutus oli 

vain ohjauksellisten toimintatapojen pystyvyyden osa-alueella (ks. taulukot 3 ja 

4).  



40 
 

7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan pystyvyysuskomusten (luokanhal-

linta, ohjaukselliset toimintatavat, oppilaiden sitouttaminen) yhteyttä luokka-

huonevuorovaikutuksessa ilmenevään ohjaustyyliin (lapsilähtöinen, opettaja-

johtoinen, lasten johtama). Tutkimuksen tavoitteena oli opettajien ohjaustyylei-

hin ja pystyvyysuskomuksiin liittyvän ymmärryksen syventäminen. Lisäksi tar-

kasteltiin pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien välisten yhteyksien mahdollisia 

eroja syksyn ja kevään välillä ensimmäisen luokan aikana. 

Kuvailevat tiedot. Ensiksi tarkasteltiin missä määrin opettajat kokivat pys-

tyvyyttä eri osa-alueilla ja missä määrin heillä esiintyi eri ohjaustyylejä ensim-

mäisen luokan aikana. Tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneiden 

opettajien kokemus pystyvyydestään oli korkeaa kaikilla pystyvyyden osa-alu-

eilla koko ensimmäisen luokan ajan. Pystyvyysuskomusten väliset yhteydet oli-

vat kaikki positiivisia ja voimakkaita. Muuttujien välisestä positiivisesta yhtey-

destä voidaan todeta, että mitä korkeampi arvo ensimmäisellä muuttujalla on, 

sitä korkeampi toisenkin muuttujan arvo on (Metsämuuronen, 2011) eli opetta-

jien korkeat pystyvyyden kokemukset millä tahansa osa-alueella olivat yhtey-

dessä korkeisiin uskomuksiin myös muilla pystyvyyden osa-alueilla.  

Toisin sanoen jos opettaja koki pystyvyyttä tietyllä osa-alueella, hän toden-

näköisesti koki sitä kaikilla osa-alueilla. Tämä tulos voi selittyä sillä, että tutki-

mukseen osallistuneet opettajat olivat pääasiassa jo varsin kokeneita työvuosien 

perusteella. Toisaalta opettajan pystyvyysuskomuksien muutoksesta ja yhtey-

destä työkokemukseen ei ole vielä kovin runsaasti tietoa (Holzberger ym., 2013; 

Künsting ym., 2016; Zee & Koomen, 2016). Myös nykyiset opettajien pystyvyy-

den mittarit ovat saaneet jonkin verran kritiikkiä sen suhteen, miten hyvin kyse-

lyt mittaavat sitä, mihin ne on suunniteltu (esim. Klassen ym., 2011; Zee & Koo-

men, 2016). Kriittisyys kyselymittaria kohtaan on toki perusteltua, mutta tämän 
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tutkimuksen osalta mittarin luotettavuutta ja pystyvyyden osa-alueiden yhtenäi-

syyttä tarkasteltiin Cronbachin alfa -kertoimien avulla, jotka osoittivat käytetyt 

muuttujat luotettaviksi. 

Muuttujien välisestä negatiivisesta yhteydestä voidaan sanoa, että mitä kor-

keampi arvo ensimmäisellä muuttujalla on, sitä matalampi on toisen muuttujan 

arvo (Metsämuuronen, 2011). Tuloksista voidaan siis todeta, että mitä lapsiläh-

töisempi ohjaustyyli opettajalla oli, sitä vähemmän hänellä ilmeni opettajajoh-

toista tai lasten johtamaa ohjaustyyliä ensimmäisen luokan syksyllä. Myös opet-

tajajohtoista ohjaustyyliä havaittiin enemmän niillä opettajilla, joilla oli enem-

män lasten johtamia käytänteitä ohjaustyylissään ensimmäisen luokan syksyllä. 

Lisäksi tulokset osoittivat ohjaustyylien osalta, että opettajilla havainnoitiin 

eniten lapsilähtöisen ohjaustyylin piirteitä luokkahuonevuorovaikutuksessaan. 

Lasten johtaman ohjaustyylin vinoa jakaumaa tutkimuksessa voi selittää se, että 

ECCOM-menetelmä on kehitetty alun perin erityisesti esiopetuksen opettajien 

ohjaustyylin arviointiin. Esiopetuksessa varsinaiset opetustuokiot ovat lyhyitä ja 

vähemmän strukturoituja kuin koulussa, joten opettajan ohjauskäytänteet anta-

vat enemmän tilaa lasten vapaalle leikille, mikä on tälle ohjaustyylille tunnus-

omaista (Stipek & Byler, 2004). Suomalaisen perusopetuksen alkuopetus taas pai-

nottaa akateemisten perustaitojen kuten luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaat-

tisten taitojen opettamista. Tästä syystä on mahdollista, että lapsilähtöinen ja 

opettajajohtoinen ohjaustyyli ilmenivät tutkittavien opettajien ohjauskäytän-

teissä enemmän kuin lasten johtama ohjaustyyli.  

Ohjaustyylien jakaumaa tämän tutkimuksen aineistossa voi selittää myös 

kulttuuriset erot, sillä suomalaista koulukulttuuria leimaa tässä ajassa vahva so-

siokonstruktivistinen oppimiskäsitys (ks. esim. Mikola, 2011; Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014), johon myös lapsilähtöinen ohjaustyyli 

vahvasti pohjautuu (Stipek & Byler, 2004). Koulun arki on silti alkuopetuksessa 

vahvasti strukturoitua ja kenties lasten johtamia ohjauskäytänteitä ei koulumaa-

ilmassa ole tästä syystä enää juurikaan nähtävillä.  

Pystyvyysuskomusten yhteys ohjaustyyleihin. Toiseksi tarkasteltiin missä 

määrin opettajan pystyvyysuskomukset olivat yhteydessä hänen ohjaustyyliinsä 
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ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä. Tulokset osoittivat, että opettajan pys-

tyvyysuskomuksilla oli yhteys lapsilähtöiseen ohjaustyyliin ensimmäisellä luo-

kalla ja opettajajohtoiseen ohjaustyyliin ensimmäisen luokan keväällä. Tämä tu-

los tukee oletusta siitä, että pystyvyysuskomuksilla on teoreettinen yhteys opet-

tajan ohjaustyyliin ja toimintaan luokassa. Esimerkiksi Zee ja Koomen (2016) ovat 

päätyneet meta-analyysissään samankaltaiseen johtopäätökseen opettajan minä-

pystyvyyden yhteydestä opettajien käyttäytymismalleihin, opetuksen laatuun 

liittyviin tekijöihin sekä opettajien hyvinvoinnin psykologisiin tekijöihin.  

Tulosten mukaan opettajan korkeampi kokemus pystyvyydestä on vah-

vemmin yhteydessä lapsilähtöiseen ohjaustyyliin. Matalammat pystyvyysusko-

mukset puolestaan ovat yhteydessä opettajajohtoiseen tyyliin. Samankaltaiseen 

tulokseen ovat päätyneet Choi ja Lee (2018), joiden tutkimuksessa opettajan kor-

keat pystyvyysuskomukset liittyivät vahvemmin juuri lapsilähtöisiin ohjauskäy-

tänteisiin. Heidän tutkimuksessaan opettajan korkeat pystyvyysuskomukset luo-

kanhallinnan suhteen ennustivat kommunikatiivisia ohjauskäytänteitä luokassa, 

jotka voidaan liittää lapsilähtöiseen ohjaustyyliin (ks. Lerkkanen ym., 2012; Lerk-

kanen ym., 2016; Stipek & Byler, 2004). Nämä tulokset ovat linjassa aiempien tut-

kimusten kanssa myös siinä, että kyseisten ohjaustyylien taustalla olevat oppi-

miskäsitykset ovat käytännössä toistensa vastakohtia (Stipek & Byler, 2004; Tang, 

2017). 

Tässä tutkimuksessa luokanhallintaa koskevien pystyvyysuskomusten osa-

alue selitti lapsilähtöistä ja opettajajohtoista ohjaustyyliä ensimmäisen luokan 

syksyllä. Tulosten mukaan mitä korkeampaa pystyvyyttä opettaja tunsi luokan-

hallinnan pystyvyyden osalta, sitä lapsilähtöisempää hänen ohjaustyylinsä oli. 

Luokanhallinnan osa-alueen merkitystä tämän tuloksen osalta voidaan selittää 

sillä, että opettajat eivät vielä ensimmäisen luokan syyslukukaudella tunne op-

pilaitaan kovin hyvin ja luokan rutiinit hakevat vielä muotoaan. Luokanhallintaa 

koskeviin pystyvyyden kokemuksiin liittyvät väittämät käsittelevät juuri ryh-

män rutiinien luomista ja yhteisten sääntöjen noudattamista (Tschannen-Moran 

& Hoy, 2001). Alkuopetuksessa painottuvat koululaistaitojen oppiminen ja aka-
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teemiset perustaidot. Opettajajohtoisen ohjaustyylin on havaittu tukevan heik-

kojen oppilaiden perustaitojen omaksumista (Stipek ym., 1995). Kuitenkin tässä 

tutkimuksessa pystyvyyden kokemukset luokanhallinnan suhteen olivat mata-

lammat opettajalla, jolla esiintyi enemmän opettajajohtoista ohjaustyyliä. 

Luokanhallintaa koskevien pystyvyyden kokemusten yhteys lapsilähtöi-

seen ja opettajajohtoiseen ohjaustyyliin säilyi ensimmäisen luokan keväällä mal-

lin ensimmäisellä askeleella. Yhteys lapsilähtöiseen ja opettajajohtoiseen ohjaus-

tyyliin ei ollut kuitenkaan enää tilastollisesti merkitsevä ohjauksellisten toimin-

tatapojen osa-alueen lisäämisen jälkeen. Tämä antaisi viitteitä siitä, että luokan-

hallinnan ulottuvuuden yhteys näihin ohjaustyyleihin välittyy ohjauksellisia toi-

mintatapoja koskevien pystyvyysuskomusten kautta (Nummenmaa, 2004). 

Oppilaiden sitouttamista koskeville pystyvyysuskomuksille ei myöskään 

jäänyt merkittävää omavaikutusta lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen ohjaustyy-

lin suhteen mallin kolmannella askeleella. Opettajan pystyvyys ohjauksellisten 

toimintatapojen suhteen selitti nämä yhteydet eli ohjauksellisten toimintatapojen 

pystyvyyden osa-alue oli voimakkaimmin yhteydessä lapsilähtöiseen ja opetta-

jajohtoiseen ohjaustyyliin ensimmäisen luokan keväällä. Pystyvyysuskomusten 

korkeat yhteydet eri osa-alueiden välillä viittaavat multikollineaarisuuteen, joka 

on regressioanalyysin rajoite (Tabachnick & Fidell, 2004). 

Syksyn ja kevään erot. Kolmanneksi tarkasteltiin missä määrin opettajan 

pystyvyysuskomusten ja ohjaustyylien väliset yhteydet erosivat ensimmäisen 

luokan aikana. Tulosten mukaan keväällä pystyvyysuskomusten yhteys ohjaus-

tyyleihin oli voimakkaampaa kuin syksyllä. Tulokset osoittivat myös, että opet-

tajan kokemus pystyvyydestään ohjauksellisten toimintatapojen suhteen ensim-

mäisen luokan keväällä oli positiivista lapsilähtöiseen ohjaustyyliin ja negatii-

vista opettajajohtoiseen ohjaustyyliin eli mitä matalammat pystyvyysuskomuk-

set opettajalla oli tällä ulottuvuudella, sitä vahvemmin hänen luokkahuonevuo-

rovaikutuksessaan esiintyi opettajajohtoisia käytänteitä. Teoriasta voidaan hakea 

tätä tulosta tukevia yhtymäkohtia: minäpystyvyysuskomuksia mittaavan kyse-

lyn osiot, jotka kuuluvat ohjauksellisten toimintatapojen ulottuvuuteen (Tschan-
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nen-Moran & Hoy, 2001) käsittelevät opettajan kykyä eriyttää ja mukauttaa ope-

tustaan yksilöllisesti sekä kykyä käyttää vaihtoehtoisia ja monipuolisia toiminta-

tapoja ryhmässä. Opettajajohtoiseen ohjaustyyliin taas liitetään vahvasti struktu-

roitu opetus, joka sisältää paljon toistavaa perustaitojen harjoittelua (Stipek & By-

ler, 2004). Eriyttäminen ja oman opetuksen mukauttaminen yksilöllisesti eivät 

sovi Stipekin ja Bylerin (2004) määritelmään opettajajohtoisesta ohjaustyylistä. 

Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että pystyvyyden kokemus oppilai-

den sitouttamisen suhteen oli negatiivisesti yhteydessä lasten johtamaan ohjaus-

tyyliin vain ensimmäisen luokan syksyllä. Pystyvyysuskomukset eivät olleet 

enää yhteydessä lasten johtamaan ohjaustyyliin keväällä. Väittämät, joilla mitat-

tiin pystyvyysuskomuksia oppilaiden sitouttamisen osalta, kuvasivat muun mu-

assa opettajan kykyä motivoida ja luoda kontakti haastaviin oppilaisiin sekä tu-

kea oppilaiden uskomuksia, arvostusta ja luovuutta (Tschannen-Moran & Hoy 

2001). Kuvaillut vuorovaikutustilanteet vaativat opettajalta aktiivista ohjausta ja 

kontaktia oppilaisiin. Peets ja Kikas (2015) luonnehtivat lasten johtamaa ohjaus-

tyyliä passiiviseksi ohjaustyyliksi. Samoin Stipek ja Byler (2004; 2005) kuvaavat 

lasten johtaman ohjaustyylin ilmenevän luokassa juuri vähäisenä opettajan oh-

jaamisena ja palautteena oppilaille. Nämä luonnehdinnat lasten johtamasta oh-

jaustyylistä tukevat tämän tutkimuksen tulosta oppilaiden osallistamisen pysty-

vyysuskomusten negatiivisesta yhteydestä tähän ohjaustyyliin.  

7.2 Tutkimuksen arviointi 

Tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta arvioitaessa täytyy tarkastella 

otoskoon edustavuutta. Nummenmaan (2004) mukaan regressioanalyysin, jossa 

on vain muutamia selittäviä muuttujia, havaintoaineiston otoskoko 50 on jo riit-

tävä, jos muut oletukset ovat kunnossa. Tässä tutkimuksessa otoskoko eli 51 

opettajaa ei ole määrällisen tutkimuksen näkökulmasta suuri, mutta Nummen-

maan (2004) mukaan riittävä. Myös muut regressioanalyysin ennakko-oletukset 

olivat pääosin kunnossa.  
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Multikollineaarisuuden aiheuttamat tulkinnan rajoitteet tulivat tämän tut-

kimuksen tuloksissa vahvasti ilmi (Tabachnick & Fidell, 2013). Pystyvyysusko-

musten osa-alueet korreloivat voimakkaasti keskenään eli ne mittasivat käytän-

nössä samaa asiaa. Jatkossa pystyvyysuskomuksia voisi tutkimuksessa käyttää 

vain yhtä muuttujaa tai tehdä mallit siten, että jokaisella pystyvyysuskomuksen 

osa-alueella on oma erillinen mallinsa. Nummenmaan (2004) mukaan tämän tut-

kimuksen analyysien ennakko-oletukset täyttyivät kuitenkin riittävässä määrin 

jäännöstarkastelujen ollessa kunnossa, joten portaittaisen mallin muodostami-

nen oli vielä järkevää. 

Metsämuuronen (2011) mainitsee, että ihmistieteissä on yleisesti ottaen har-

vinaista saada kovin korkeita korrelaatiokertoimia ilmiöiden välille. Hänen mu-

kaansa voidaan puhua jo kohtalaisen vahvasta yhteydestä, jos korrelaatiokertoi-

met vaihtelevat 0.40–0.60 välillä. Tämän ylittävät kertoimet ovat Metsämuurosen 

mielestä jo todella vahvoja ja alle 0.30 jäävät kertoimet heikkoja, mutta mahdol-

lisesti tilastollisesti merkitseviä, riippuen tutkimuksen otoskoosta. Tässä tutki-

muksessa havaitut tilastollisesti merkitsevät yhteydet pystyvyysuskomusten ja 

ohjaustyylien välillä ovat siis vähintään varteen otettavia. 

Metsämuuronen (2011) tiivistää hyvin, että suurin osa tutkittavasta ilmiöstä 

saattaa jäädä selittämättä, sillä tilastollisessa mallissa ei kyetä ottamaan huomi-

oon kaikkia niitä tekijöitä, jotka siihen voivat vaikuttaa. Ilmiöiden väliset suhteet 

todellisessa elämässä ovat hänen mukaansa monimutkaisempia kuin yksinker-

taiset lineaariset mallitukset. Kenties juuri tästä syystä saatujen mallien selitysas-

teet jäivät varsin mataliksi. Monimutkaisissa kasvatustieteellisissä ilmiöissä ku-

ten ohjausvuorovaikutus, opettajajohtoisen ohjaustyylin kevään mittauksen ko-

konaisselitysaste (33 %) on kuitenkin jo varsin kohtuullinen (Metsämuuronen, 

2011). Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkittaessa on muistettava, että jokin kolmas 

muuttuja voi vaikuttaa kahden muun muuttujan väliseen havaittuun yhteyteen 

(Metsämuuronen, 2011). 

Tutkimukseen osallistuvat opettajat olivat kaikki Keski-Suomesta. Näin ol-

len tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia luokanopettajia. 
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Tutkittavilta opettajilta kerättiin erilaisia taustatietoja muun muassa työkoke-

muksesta, opetusryhmän koosta sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

määrästä ryhmässä. Nämä kaikki luokittelevat muuttujat olisivat tuoneet kiin-

nostavaa lisätietoa siitä, mitkä muut tekijät mahdollisesti selittävät opettajan oh-

jaustyyliä. Nämä jätettiin kuitenkin lopullisesta analyysistä pois, sillä osalla 

muuttujista ei havaittu alustavien tarkastelujen valossa tilastollisesti merkitseviä 

yhteyksiä selitettäviin muuttujiin tai regressioanalyysin muut ennakko-oletukset 

eivät täyttyneet. 

7.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Jatkossa olisi kiinnostavaa selvittää esimerkiksi opettajien pystyvyysuskomusten 

tai ohjaustyylien muutosta pidemmällä aikavälillä. Künstig ja kollegat (2016) to-

teavat, että pitkittäistutkimuksia, joissa opettajan minäpystyvyyttä tarkasteltai-

siin suhteessa vuorovaikutuksen laatutekijöihin, ei juuri ole tehty. Myös Zee ja 

Koomen (2016) korostavat opettajien minäpystyvyyden kehittymistä tarkastele-

vien pitkittäistutkimuksien tärkeyttä. Jatkossa voisi tutkia myös millaisia seu-

rauksia erilaisilla vuorovaikutustyyleillä ja opettajan pystyvyysuskomuksilla on 

esimerkiksi oppimistulosten näkökulmasta. Oppilaat kokevat kuitenkin vuoro-

vaikutustilanteet ja opetuksen aina yksilöllisesti, mikä tekee heterogeenisessä 

ryhmässä yksilöllisen kasvun optimaalisesta ohjaamisesta haastavaa (ks. esim. 

Mikola, 2011). 

Myös monimenetelmällinen tutkimusote toisi uudenlaista tietoa. ECCOM-

havainnointimenetelmän lisäksi olisi kiinnostavaa kerätä laadullista tietoa suo-

raan opettajilta. Esimerkiksi, miten opettajat perustelevat tekemiään valintoja 

luokkahuoneessa. Mielenkiintoista olisi tarkastella myös tarkemmin esimerkiksi 

opettajien erilaisia profiileja ohjaustyylien suhteen kuten Tangin ja kollegoiden 

(2017a) tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuminen vaatii opettajalta kuitenkin 

aina sitoutumista ja halua avata omaa luokkahuonevuorovaikutustaan tutki-

joille. Tämä herättää pohtimaan, valikoituuko tutkimukseen tietynlaisia opettajia 
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pystyvyysuskomusten tai ohjaustyylien suhteen. Opettajankoulutuksen kehittä-

miseksi ECCOMin kaltaiset objektiiviset observointimenetelmät tuovat lisätietoa 

siitä, mitä luokkahuoneen sisällä tapahtuu. 

Tämän tutkimuksen tulokset muistuttavat pystyvyysuskomusten tärkey-

destä ohjaustyylien kannalta. Pystyvyysuskomusten yhteys ohjaustyyleihin toi-

mii muistutuksena myös siitä, miten suuri merkitys opettajan omalla motivaati-

olla on luokkahuoneessa (ks. myös Luukkainen, 2004). Tutkimus tarjoaa tietoa 

opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Opettajien pystyvyysuskomuksiin tulee 

kiinnittää huomiota, kun arvioidaan opetuksen laadun tekijöitä. Opettajankou-

lutuksessa tulisi pohtia esimerkiksi kokemuksia omasta pystyvyydestään eri 

opettajan työn osa-alueilla, sillä pystyvyyden kokemuksilla on todettu yhteyttä 

opetus- ja ohjauskäytänteisiin luokassa.  

Pystyvyyden kokemuksia vahvistavien ja niihin yhteydessä olevien tekijöi-

den tarkempi tarkastelu on tärkeää erityisesti opettajan uran alku- ja loppuvai-

heessa olevilla opettajilla (ks. esim. Holzberger ym., 2013; Poulou ym., 2019). Li-

sätutkimus opettajan pystyvyysuskomusten pysyvyydestä on tarpeen erityisesti 

opettajankoulutuksen näkökulmasta, sillä opettajaopiskelijoiden pystyvyyden 

kokemusten vahvistamiseen tulisi panostaa jo opiskelun aikana, jotta opiskelusta 

työelämään siirtymistä ei varjostaisi epävarmuuden tunne (esim. Darling-Ham-

mond & Youngs, 2002). Opettajaksi ei kuitenkaan synnytä vaan kasvetaan kou-

lutuksen myötä (Klassen & Tze, 2014).  

Peets ja Kikas (2015) kiteyttävät hyvin ajatuksen kasvatustieteellisen tutki-

muksen suunnasta ja vallalla olevasta oppimiskäsityksestä. Heidän mukaansa 

olisi tarpeellista siirtyä yleistettävistä, parhaiden opetusmenetelmien tutkimi-

sesta kohti oppilaan yksilöllisten tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden ja taitojen 

tukemisen tutkimusta. Myös Stipek ja Byler (2004; 2005) haluavat korostaa, että 

mikään ohjaustyyli ei ole parempi kuin muut. Tietynlaista hyvän tai laadukkaan 

opettajan arkkityyppiä ei ole olemassakaan. Erilaisissa yhteisöissä tarvitaan ope-

tustyötä tekemään erilaisia ihmisiä erilaisine vahvuuksineen (OAJ 2020). Jokai-

nen oppilas ja opetusryhmä ovat myös erilaisia, joten on hyvä pitää mielessä, että 

mikä on toimiva opetustyyli yhdessä luokassa, ei välttämättä toimi toisessa. 
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