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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1. luokan luokanopettajien vuo-

rovaikutuksen laadun ja koetun työstressin välistä yhteyttä. Tutkimuksessa tar-

kasteltiin luokanopettajien vuorovaikutuksen laatua ja työstressiä 1. luokan syk-

syllä ja keväällä. Lisäksi selvitettiin, miten vuorovaikutuksen laatu ja työstressi 

ovat yhteydessä toisiinsa lukuvuoden aikana. Tutkimuksessa oltiin myös kiin-

nostuneita siitä, miten opettajan raportoima tukea tarvitsevien oppilaiden määrä 

oli yhteydessä vuorovaikutuksen laatuun ja työstressiin. 

Tutkimuksen aineisto oli osa laajempaa Teacher and Student Stress and In-

teraction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Tähän tutkimukseen osallistui 

53 ensimmäisen luokan luokanopettajaa Keski-Suomesta syksyllä ja keväällä. 

Vuorovaikutuksen laatua analysoitiin videonauhoitusten pohjalta Classroom 

Assessment Scoring System (CLASS K-3) -havaintomenetelmällä. Ponnistelujen 

ja palkkioiden epäsuhtaa sekä koettua työstressiä koskeva aineisto kerättiin 

strukturoidulla kyselylomakkeella. Aineiston analyysissa hyödynnettiin määräl-

lisiä menetelmiä: keskiarvoja, Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimia ja 

lineaarista regressioanalyysia.  

Tulokset osoittivat luokanopettajien kokevan syksyllä hieman enemmän 

työstressiä kuin keväällä. Vuorovaikutuksen laatu sen sijaan pysyi samantasoi-

sena läpi lukuvuoden. Vuorovaikutuksen laadun ja luokanopettajien kokeman 

työstressin välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä lukuvuoden ai-

kana. Opettajien raportoiman tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli yhteydessä 

ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaan sekä vuorovaikutuksen laatuun toimin-

nan organisoinnin ja ohjauksellisen tuen osalta. Tulokset antoivat uutta tietoa 

opettajien työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun välisestä yhteydestä.  

Avainsanat: vuorovaikutuksen laatu, työstressi, tukea tarvitsevat oppilaat  
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1 JOHDANTO  

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus luokassa on yksi keskeisimmistä 

opettajan työvälineistä ja opetuksen laatua määrittävistä tekijöistä. Vuorovaiku-

tuksen avulla edistetään oppimista, tuetaan oppilaiden motivaatiota ja hyvin-

vointia sekä mahdollistetaan monipuolinen oppimisympäristö (POPS, 2014). Tä-

män kaiken toteutumiseen opettajalta edellytetään herkkyyttä tunnistaa vuoro-

vaikutustilanteet ja vuorovaikutuksen piirteet, jotka tukevat tai vaikeuttavat 

edellä mainittujen asioiden toteutumista (Lehtinen, Vauras, & Lerkkanen, 2016). 

Opettaja heijastaa opetusvuorovaikutuksellaan aina myös yhteiskunnan arvoja, 

joilla on vaikutusta niin yksittäisen oppilaan kuin koko kouluyhteisön elämään 

(Opetusministeriö, 2007).  

 Opetusvuorovaikutusta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Tässä 

tutkimuksessa luokan vuorovaikutusta tarkastellaan Hamren ja tutkijakollegoi-

den (2013) kehittämän vuorovaikutuksen avulla oppimisen mallin vuorovaiku-

tuksen laadun näkökulmasta. Vuorovaikutuksen laadun tutkiminen on oleel-

lista, sillä opetusvuorovaikutuksen laadulla on todettu olevan vaikutusta esimer-

kiksi oppilaan motivaatioon (Pakarinen ym., 2013), hyvinvointiin ja oppimistu-

loksiin (Hamre & Pianta, 2001). Jotta voitaisiin parhaiten edistää oppilaiden op-

pimista ja hyvinvointia, on tärkeää saada tietoa siitä, miten vuorovaikutuksen 

laadun osa-alueet näyttäytyvät opetuksessa. Luokanopettajien vuorovaikutuk-

sen laadun tarkastelu ensimmäisellä luokalla valikoitui tämän tutkimukseen yh-

deksi tutkimuskohteeksi, koska vuorovaikutuksen laadun ilmenemisestä ei ole 

juurikaan aiempaa tietoa suomalaisissa alkuopetuksen luokissa.  

Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu myös luokanopettajien stressiin. 

Opettajan ammatin on todettu olevan henkisesti kuormittavampi verrattuna 

muihin ammatteihin niin Suomessa kuin kansanvälisesti (Kauppinen ym., 2013; 

Kidger ym., 2015; Stansfeld, Rasul, Head, & Singleton, 2011; Wieclaw, Agerbo, 

Mortensen, & Bonde, 2005). Opettajien työympäristön on todettu muuttuneen 

vuosien varrella entistä haastavampaan suuntaan (EU-komissio, 2007). Esimer-

kiksi kolmiportainen tuki ja uusi opetussuunnitelma ovat haastaneet suomalaisia 
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opettajia. Vaikka opettajan työtä on pyritty muuttamaan niin, että siinä huomioi-

taisiin opettajien työssäjaksamisen (Onnismaa, 2010), edelleen ulkoapäin tulevat 

vaatimukset sekä ajan ja resurssien puute haastavat opettajien päivittäistä työssä 

jaksamista (Aho, 2011; Soini, Pietarinen, & Pyhältö, 2008). Opettajien väsymys ja 

ylikuormittuneisuus työssä ovat nousseet esille myös uutisissa (YLE, 2018), ja 

omaan jaksamiseen liittyvät haasteet ovat korostuneet entisestään nykyisen poik-

keuksellisen ajan myötä (HS, 2021). Huoli omasta työssä jaksamisesta on käynyt 

ilmi niin luokanopettajaopiskelijoilla (SOOL, 2018) kuin työelämässä olevilla 

opettajilla (Golnick & Ilves, 2020).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä määrin ensimmäisen 

luokan luokanopettajat kokevat työstressiä, miten työhön liittyvät ponnistelut ja 

palkkiot ovat tasapainossa ja miten opettajien vuorovaikutuksen laatu ilmenee 1. 

luokan syksyllä ja keväällä. Tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita, miten 

työstressi ja vuorovaikutuksen laatu ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen luo-

kan aikana. Lisäksi tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, missä määrin opet-

tajien raportoima tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on yhteydessä opettajien 

kokemaan työstressiin ja vuorovaikutuksen laatuun. Vaikka opettajien työstres-

siä ja stressiä aiheuttavia tekijöitä on tutkittu paljon, luokanopettajien työstres-

sistä ei ole juurikaan aiempaa tietoa. Aikaisemmat tutkimukset ovat tarkastelleet 

vuorovaikutuksen laatua ja opettajien työstressiä erillisinä ilmiöinä, joten on mie-

lenkiintoista saada tietoa niiden välisestä yhteydestä. Työhön liittyvien ponnis-

telujen ja palkkioiden epäsuhdan näkökulma valikoitui tähän tutkimukseen sen 

vuoksi, koska aikaisempaa tutkimustietoa nimenomaan suomalaisten luokan-

opettajien työhön liittyvien ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdasta on vähän.  

1.1 Vuorovaikutuksen laatu  

Opettaja-oppilasvuorovaikutusta sekä luokkahuonevuorovaikutusta on tutkittu 

paljon eri-ikäisillä oppilailla erilaisissa koulu- ja kulttuuriympäristöissä (esim. 

Pakarinen ym., 2010b; Sabol & Pianta, 2011; von Suchodoletz, Fäsche, Gunzen-
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hauser, & Hamre, 2014). Kouluympäristössä tapahtuva opettajan ja oppilaan vä-

linen vuorovaikutus on keskeistä niin oppiainesisältöjen ja ympäröivän elämän 

opettamisessa ja oppimisessa kuin opettajan ja oppilaan hyvinvoinnin tukemi-

sessa (Allwright, 1983; Hamre ym., 2012).  

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan ja oppilaiden vä-

lisellä vuorovaikutuksen laadulla on moniulotteisia vaikutuksia oppimiseen ja 

hyvinvointiin niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessa. Vuorovaikutus heijastuu 

oppilaan hyvinvointiin, myöhempiin vuorovaikutussuhteisiin opettajan kanssa 

sekä yleisesti koulutyöskentelyyn. (Hamre & Pianta, 2001; Lang, Marlow, Good-

man, Meltzer, & Ford, 2013; Rudasill, 2011). Vuorovaikutuksen laatu voi heijas-

tua myös siihen, millaisena roolina oppilas näkee opettajan. Esimerkiksi vähäi-

nen vuorovaikutus voi aiheuttaa oppilaalle kuvitelman, että opettaja on ollut 

epäreilu oppilasta kohtaan, koska ei ole huomioinut tämän tarpeita (Lang ym., 

2013).  

Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen keskeisen roolin vuoksi on 

tärkeä tarkastella, millaista oppilaiden ja opettajan välinen vuorovaikutuksen 

laatu on luokkahuoneessa erityisesti koulutaipaleen alkuvaiheessa. Hamre ja 

kollegat (2013) ovat kehittäneet Teaching Through Interactions (TTI) -viitekehyk-

sen, joka on suomennettu Vuorovaikutuksen avulla oppimisen malliksi (Pakari-

nen, Lerkkanen, Poikkeus, & Rasku-Puttonen, 2013). Tämän mallin avulla kye-

tään tarkastelemaan erityisesti sellaista luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovai-

kutuksen laatua, joka näkyy oppilaiden kehittymisessä sekä oppimisessa. Mallin 

kehittäjien (Hamre ym., 2013) mukaan opettaja-oppilasvuorovaikutus voidaan 

jakaa kolmeen osa-alueeseen: tunnetuki (emotional support), toiminnan organi-

sointi (classroom organization) ja ohjauksellinen tuki (instructional support). Tunne-

tuella tarkoitetaan opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen lämpi-

myyttä, yleistä ilmapiiriä, läheisyyttä, opettajan herkkyyttä oppilaiden tarpeiden 

huomioimisessa ja oppilaiden keskinäisiä suhteita (Hamre ym., 2013; Lehtinen 

ym., 2016). Toiminnan organisointi taas pitää sisällään monipuolisia toimintoja, 

joilla vaikutetaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti oppilaiden oppimiseen, kuten 

käyttäytymisen säätelyä ja ohjaamista, ajankäyttöä ja oppilaiden kiinnostusten 
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ylläpitämistä (Hamre ym., 2013; Lehtinen ym., 2016). Ohjauksellisen tuen katso-

taan puolestaan rakentuvan käsitteiden opettamisesta, kielellisestä mallintami-

sesta ja palautteen laadusta (Hamre ym., 2013; Lehtinen., 2016.) Kuviossa 1 on 

esitetty vuorovaikutuksen laadun kolme osa-aluetta lihavoituna TTI-viitekehyk-

sen mukaan. 

Vuorovaikutuksen laadun arvioimiseksi on kehitetty Classroom Assesment 

Scoring System (CLASS) -havainnointimenetelmä. CLASS-havainnointimenetel-

män avulla arvioidaan TTI:ssä kuvattuja vuorovaikutuksen laadun kolmea alu-

etta niihin kuuluvien dimensioiden eli ulottuvuuksien avulla (Hamre ym., 2013). 

Kuviossa 1 on esitetty kunkin osa-alueen alle kuuluvat ulottuvuudet. Näitä ulot-

tuvuuksia arvioidaan käytännössä käyttäytymisen tasoisten indikaattoreiden 

avulla (Pianta, La Paro, & Hamre, 2008). Kuviossa 1 näiden indikaattoreiden 

määrä on merkitty kunkin ulottuvuuden viereen numeroina sulkeisiin, mutta 

tässä tutkimuksissa niihin ei perehdytä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. TTI:n mukaiset vuorovaikutuksen laadun osa-alueet, ja niitä kuvaavat 
ulottuvuudet (Mukaillen Hamre ym., 2013) 

Tunnetuki. Tunnetuen taustalla voidaan nähdä olevan kaksi kehityksellistä teo-

riaa (Hamre ym., 2013). Ensimmäinen on Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteoria, 

jonka mukaan aikuinen toimii lapselle tunnetuen antajana ja turvallisen ympä-

ristön mahdollistajana, myös haastavissa tilanteissa. Kun lapsella on turvallinen 

kiintymyssuhde hänelle läheiseen aikuiseen, lapsi uskaltaa kokeilla, yrittää, ereh-
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tyä ja sitä kautta myös oppiminen mahdollistuu. Toinen tunnetuen taustalla ole-

vista teorioista on Connellin ja Wellbornin (1911) itsemääräämisteoria, jossa aja-

tellaan, että aikuisen antama tuki mahdollistaa lapsen olla itsenäinen, pätevä 

sekä myönteisessä vuorovaikutussuhteessa muihin. Nämä puolestaan edistävät 

lapsen motivaatiota oppia uusia asioita (Hamre ym., 2013). Tunnetuen kokemus 

koulussa on tärkeää kaikille oppilaille, mutta etenkin heille, joilla on haasteita 

koulunkäynnissä (Lehtinen ym., 2016). 

Hamren ja tutkijakollegoiden (2013) mukaan CLASS-menetelmässä tun-

netukea arvioidaan neljän ulottuvuuden: myönteisen ilmapiirin, kielteisen ilma-

piirin, oppilaiden näkökulmien huomioimisen sekä opettajan sensitiivisyyden 

kautta. Myönteinen ilmapiiri rakentuu kielellisen ja ei-kielellisen viestinnän 

kautta, jolloin opettajan antama kunnioitus, ilo ja lämpö välittyvät oppilaille (Pi-

anta ym., 2008). Myönteisessä ilmapiiriä kuvaa avoin, hauska ja iloinen tun-

nelma, jossa ystävällisyys, kunnioitus ja kiinnostus toista kohtaan kietoutuvat 

yhteen (Lehtinen ym., 2016). Kielteisessä ilmapiirissä arvioidaan kielteistä tun-

neilmaisua tai enemminkin sen puuttumista (Pianta ym., 2008). Esimerkiksi sa-

nallinen tai fyysinen kiusaaminen, epäkunnioitus, rangaistuksilla uhkailu, ärty-

neisyys ja muut kielteiset tunneilmaisut kuuluvat kielteiseen ilmapiiriin (Pianta 

ym, 2008).  

Tunnetuen kolmas ulottuvuus oppilaiden näkökulmien huomioiminen 

korostaa sitä, että luokkahuoneessa huomioidaan oppilaiden näkökulmat, kiin-

nostuksen kohteet ja motivaatio (Hamre ym., 2013). Oppilaiden näkökulmien 

huomiointi vaatii opettajalta oppilaantuntemusta ja kiinnostusta oppilaiden mie-

lenkiinnon kohteista sekä joustavuutta ja halua suunnitella oppitunnin sisältöjä 

oppilaille mielekkääksi ja antaa oppilaille valinnan mahdollisuuksia (Lehtinen 

ym., 2016). Tunnetuen neljäs ulottuvuus, opettajan sensitiivisyys näkyy siinä, 

että opettaja in tietoinen oppilaiden akateemisista- ja tunne-elämään liittyvistä 

tarpeista ja kykenee vastaamaan oppilaiden tarpeisiin (Hamre ym., 2013). Sensi-

tiivisyyden toteutuminen vaatii opettajalta tarkkaavaisuutta, jotta hän kykenisi 

huomaamaan luokkahuoneessa valitsevaa vireystilaa, sekä siellä esiintyviä eri-

laisia tunnetiloja (Lehtinen ym., 2016). 
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Toiminnan organisointi. Toiminnan organisoinnin taustalla on näkemys 

siitä, miten oppilaan toimintaympäristö ja aikuisen tuki vaikuttavat hänen it-

sesäätelytaitoihinsa (Lehtinen ym., 2016). Jos luokassa on hyvä toiminnan orga-

nisointi, opettaja kykenee tarjoamaan oppilaille tukea ja apuvälineitä, jotka edis-

tävät oppilaan suotuisaa käyttäytymistä ja oppimista (Curby, Cameron, & 

Grimm, 2009). Tämä voi selittää sitä, miksi onnistunut toiminnallinen organi-

sointi vahvistaa muun muassa lapsen itsesäätelyä ja -ohjautuvuutta (Hamre ym., 

2013). CLASS-menetelmässä toiminnan organisoinnin laatua arvioidaan kolmen 

ulottuvuuden: käyttäytymisen säätelyn, ohjauksen muotojen ja tuotteliaisuuden 

kautta (Hamre ym., 2013; Pianta ym., 2008). 

 Opettajan toimintatavoilla on vaikutusta oppilaiden käyttäytymisen hal-

linnan ohjaamisessa ja käyttäytymisen haasteiden vähentymisessä (Hamre 

ym.,2013). Käyttäytymisen säätely vaatii opettajalta johdonmukaisuutta sen suh-

teen, millaista käyttäytymistä hän odottaa oppilailtaan (Lehtinen ym., 2016). Op-

pilailla pitäisi olla selkeä käsitys käyttäytymisodotuksista, luokan säännöistä ja 

seurauksista mitä tapahtuu, jos joku käyttäytyy odotusten vastaisesti (Pianta 

ym., 2008). Toinen toiminnan organisoinnin ulottuvuus on ohjauksen muodot, 

jotka kuvastavat sitä, missä määrin opettaja tarjoaa oppilaille kiinnostavia kes-

kusteluja, aktiviteetteja ja materiaaleja, joiden tarkoituksena on lisätä oppilaiden 

sitoutumista oppimiseen (Hamre ym., 2013). Kolmas ulottuvuus eli tuotteliai-

suus näkee opettajan oppimisen mahdollistajana siten, että se miten hyvin opet-

taja hyödyntää opetusaikaansa vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa oppilailla 

on mahdollisuus käyttää oppimiseen (Hamre ym., 2013). Opettajan organisointi-

kyky ja rutiinien ylläpitäminen ovat tärkeitä tuotteliaisuuden toteutumisessa 

(Lehtinen ym., 2016).  

Ohjauksellinen tuki. Ohjauksellisen tuen tautalla ovat tutkimukset, joissa 

aikuisen nähdään toimivan lapsen kielellisen kehityksen mahdollistajana, tarjo-

ten lapselle monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja edistää kielellistä sekä kogni-

tiivista kehitystä (Skibbe, Behnke, & Justice 2004). Ohjauksellisen tuen ilmenemi-

seen vaikuttaa esimerkiksi oppilaan ikä, millaista ohjauksellista tukea opettaja 
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tarjoaa. Esimerkiksi esi- ja alkuopetusikäisille oppilaille ohjauksellisen tuen si-

sällä oleva kielellinen mallintaminen nousee tärkeämmäksi, kun taas yläkou-

luikäiset odottavat oppivansa laajemmin käsiteistä ja asioiden välisistä yhteyk-

sistä (Lehtinen ym., 2016). On myös todettu, että ohjauksellinen tuki voi ehkäistä 

lasten tehtävää välttelevää käyttäytymistä: mitä enemmän ohjauksellista tukea 

esiintyy, sitä vähemmän tehtävien välttelevää toimintaa ryhmässä ilmenee (Pa-

karinen ym., 2011). 

CLASS-menetelmässä ohjauksellista tukea arvioidaan kolmen ulottuvuu-

den: palautteen, kielellisen mallintamisen- ja käsitteiden opettamisen avulla 

(Hamre ym., 2013; Pianta ym., 2008). Palauteen pitää kohdistua oppimiseen, eikä 

niinkään oikeisiin vastauksiin, oppilaan epäonnistumisiin tai virheisiin (Hamre 

ym., 2013). Palaute voi olla henkilökohtaisesti oppilasta ohjaavaa tai vertaispa-

lautetta luokkatovereiden kanssa (Lehtinen ym., 2016). Palautteen lähtökohtana 

pitäisi aina olla kuitenkin se, että se on oikea-aikaista ja pyrkii kehittämään oppi-

lasta jollain lailla huomioiden myös kehut ja kannustukset (Lehtinen ym., 2016).  

Toinen ohjauksellisen tuen ulottuvuus, opettajan kielellinen mallintaminen, 

pitää sisällään sen, miten ja minkälaista kieltä opettaja hyödyntää vuorovaiku-

tuksessa ryhmän, pienryhmän tai yksittäisen oppilaan kanssa (Hamre ym., 2013). 

Kielellinen mallintaminen vaatii opettajalta taitoa käyttää erilaisia oppimista tu-

kevia tekniikoita, kuten esimerkiksi avoimien kysymysten käyttö opetustilan-

teessa (Lehtinen ym., 2016).  

Kolmannen ohjauksellisen tuen ulottuvuuden, käsitteiden opettamisen läh-

tökohtana on, että opetus kehittää oppilaan ajattelutaitoja ja asioiden ymmärtä-

mistä, eikä keskity pelkästään faktojen oppimiseen (Hamre ym., 2013). Opettajan 

tulisi osata tarjota oppilaille välineitä ajattelu- ja ongelmaratkaisutaitojen kehit-

tämiseen (Lehtinen ym., 2016).  

1.2 Luokanopettajan stressi  

 Stressillä ei ole yhtä ainoaa, tarkkaa määritelmää (Korkeila, 2008), sillä se usein 

koetaan moniulotteiseksi ja laajaksi termiksi (Feldt, Kinnunen, & Mauno, 2017). 
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Stressi sanana on herättänyt kritisointia sen suhteen, että sitä käytetään liian ru-

tiininomaisesti ymmärtämättä, mitä se oikeastaan pitää sisällään (Kim & Dia-

mond, 2002). Tämä selittää sen, miksi Selye on todennut stressistä seuraa-

vaa ”Everybody knows what stress is and nobody knows what it is” (Selye; Kim & Dia-

mond, 2002, 453). Stressi on usein määritelty tilanteeksi, jossa ympäristön tuomat 

vaatimukset ylittävät yksilön käytössä olevat resurssit ja osaamisen (Lazarus & 

Folkman, 1984). Lazaruksen ja Folkmanin (1984) mukaan stressin kokemukseen 

vaikuttaa nimenomaan se, miten yksilö tulkitsee ja arvioi tilannetta ja kuinka hän 

kokee voimavarojensa riittävän tilanteesta selviämiseen.  

Kun stressaava tilanne tulee vastaan, ihmisen keho kokee sen uhkaavana ja 

reagoi siihen automaattisesti, tahdosta riippumatta (Manka, 2015). Syntyyn liit-

tyy vahvasti sen fysiologinen reaktio, sillä ilman sitä stressiä ei synny. Stressin 

fysiologiseen reaktioon kuuluu aivojen ja sympaattisen hermoston keskinäinen 

viestintä (Wright ym., 2011). Aivot viestittävät keholle ja saavat sen käynnistä-

mään sympaattisen hermoston lisätäkseen adrenaliinia ja lisämunuaisen akti-

voidakseen stressihormonia, kortisolia (Manka, 2015). Adrenaliini vastaa siitä, 

vastaammeko stressaavaan tilanteeseen hyökkäyksellä vai pakenemisella ja kor-

tisoli takaa sen, että pystymme toimimaan tilanteessa nopeasti (Manka, 2015; 

Wright ym., 2011). Sopivassa määrin stressireaktio voi olla hyödyllinen ja lisätä 

ihmisen toimintakykyä, mutta jatkuvana tällainen reaktio on ihmiselle haitalli-

nen (Lindholm & Gockel, 2000). 

Stressin syitä kutsutaan myös stressitekijöiksi, jotka kuvaavat kuormittavia 

tilanteita tai tapahtumia (Feldt ym., 2017). Yksittäisten stressitekijöiden nimeä-

minen on koettu hankalaksi, sillä yksilön selviytymiskeinot (Sonnentag & Frase, 

2003) ja yksilölliset stressin käsittelytavat (Feldt ym., 2017) vaikuttavat siihen, mi-

ten vahvasti stressi ilmenee yksilöillä sekä miten yksilö ylipäätään reagoi stressi-

tilanteeseen. Työstressistä puhuttaessa stressiä aiheuttavia tekijöitä tarkastellaan 

nimenomaan työkontekstissa ja jätetään erimerkiksi henkilökohtaisen elämän te-

kijät tarkastelun ulkopuolelle.  

Luokanopettajan työstressi. Opettajien työhön liittyvää stressiä on tutkittu 

runsaasti, muttei juurikaan luokanopettajien keskuudessa vaan koskien yleensä 
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opettajia. Kyriacou on määritellyt jo 1970-luvulla opettajien stressin käsitteen. 

Määritelmän mukaan opettajan stressi näyttäytyy negatiivisina tunteina kuten 

turhautumisena, ahdistumisena, masennuksena, jännityksenä tai vihana (Ky-

riacou, 2001). Määritelmän mukaan stressaava työtilanne vaikuttaa opettajan hy-

vinvointiin sekä itsetuntoon kielteisesti. Etenkin jatkuvan ja pitkäkestoisen työ-

stressin on todettu nostavan burnoutin eli työssä loppuun palamisen riskiä 

(Tsouloupas, Carson, Matthews, Grawitch, & Barber, 2010). Työn aiheuttama 

kuormittuneisuus näkyy usein emotionaalisena väsymyksenä, stressinä ja uupu-

muksena, mikä lopulta voi päätyä loppuun palamiseen ja masennukseen (Klus-

mann, Kunter, Trautwein, Lüdtke, & Baumert, 2008).  

Yksi keskeisistä työstressimalleista on Job-Demands-Resources (JDR)-malli 

(Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), 

jonka avulla voidaan tarkastella erityisesti opettajan työssä kokemaa stressiä, 

koska opettajan työssä on paljon vaatimuksia ja velvoitteita. Mallin mukaan työn 

vaatimukset ja käytettävissä olevat resurssit määrittävät stressin kokemista 

työssä (Bakker & Demerouti, 2007). Opettajia koskevassa tutkimuksessa erityi-

sesti lisääntynyt työmäärä ja oppilaiden huono käyttäytyminen on nähty työn 

aiheuttamina vaatimuksina (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). Työstä saatu 

arvostus, oppilaiden kanssa työskentely tai esimiehen tuki voivat olla työhön liit-

tyviä resurssitekijöitä (Hakanen ym., 2006).  

Työstressi syntyy silloin, kun työntekijän käytössä olevat voimavarat eivät 

riitä vastaamaan työssä esitettyihin vaatimuksiin (Alhija, 2015; Siegrist, 1996). 

Opettajan työstressiä voivat aiheuttaa monet erilaiset tekijät, mutta yksilön omat 

arvot ja ympäristön olosuhteet (Kyriacou, 2001) sekä esimerkiksi opettajan mie-

lenterveys (Kidger ym., 2015) voivat vaikuttaa siihen, miten erilaiset stressitekijät 

korostuvat työssä ja kuinka stressaavaksi yksilö kokee minkäkin tekijän ja tilan-

teen. Yleisempiä stressiä aiheuttavia tekijöitä luokanopettajan työssä ovat esi-

merkiksi jatkuva kiire, lisääntyneet paperityöt, työhön liittyvän arvostuksen, 

tuen ja palautteen puuttuminen (Launis & Koli, 2007). Viime aikoina opettajien 

työmäärän lisääntyminen sekä ajan ja resurssien puute ovat nousseet stressiä ai-
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heuttaviksi tekijöiksi (Golnick & Ilves, 2020). Myös ratkaisukeskeisyyden on to-

dettu aiheuttavan stressiä, etenkin silloin, kun sopivaa ratkaisua ei näytä löyty-

vän (Soini ym., 2008).  

Tukea tarvitsevat oppilaat on myös nostettu esille luokanopettajalle stressiä 

aiheuttavina tekijöinä (Launis & Koli, 2017). Esimerkiksi oppilaiden käyttäyty-

misenhäiriöt aiheuttavat tyypillisesti opettajille väsymystä ja vaikuttavat heidän 

hyvinvointiinsa (Tsouloupas ym., 2010). Etenkin kokeneemmat opettajat voivat 

kokea stressiä oppilaiden käyttäytymisongelmista herkemmin kuin opettajan 

uran vasta aloittaneet opettajat (Alhija, 2015). Eniten opettajille tuottaa stressiä, 

jos oppilaat osoittavat käytöksellään, etteivät kunnioita häntä (Hastings & Bham, 

2003). Oppilaiden avun ja tuen tarve näkyvät opettajien työssä jaksamisessa, sillä 

jos opettajat eivät saa riittävästi apua ja resursseja tukea tarvitsevien oppilaiden 

ohjaamisessa, nousee se yhdeksi keskeiseksi stressin lähteeksi lukuvuoden ai-

kana (Lerkkanen ym., 2020). Opetusalan työolobarometriin (2017) osallistujista 

66 % mainitsi oppilaiden lisääntyneet ongelmat aiheuttavan työn kuormitta-

vuutta (Länsikallio, Kinnunen, & Ilves, 2017). 

Ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta. Tässä tutkimuksessa luokan-

opettajien stressin tarkasteleminen pohjautuu Siegristin (1986) kehittämään Ef-

fort-Reward Imbalance (ERI) -työstressimalliin (kuvio 2). Mallissa ihmisen käyt-

täytymisen nähdään perustuvan sosiaaliselle vastavuoroisuudelle, jossa ihminen 

tavoittelee erilaisten ponnistelujen kautta palkkioita (Feldt ym., 2017). Mallin 

mukaan työstressi syntyy silloin, kun työhön liittyvät ponnistelut ja palkkiot ovat 

epätasapainossa keskenään (Siegrist, 1996).



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Effort-Reward Imbalance (ERI)-malli (Mukaillen Feldt ym., 2017; 
Siegrist, 1996) 

Mallissa ponnistelut voidaan jakaa kahteen osaan: ulkoisiin ja sisäisiin (Siegrist, 

1996). Ulkoisilla ponnisteluilla tarkoitetaan työn ulkopäin tulevia vaatimuksia ja 

velvoitteita. Sisäisillä ponnisteluilla tarkoitetaan sitä, että työntekijä on ylisitou-

tunut työhönsä ja hänellä on korkea kontrollin hallinta. Ylisitoutunut työntekijä 

on alttiimpi kokemaan stressiä, sillä hänen ajatellaan liioittelevan työn vaatimuk-

sia (Siegrist, 1996).  

 Palkkioita ovat muun muassa itsearvostus, palkka, työuralla etenemismah-

dollisuudet (Siegrist, 1996) sekä työn turvallisuus, mikä viittaa siihen, että työn-

tekijä pystyy luottamaan työsuhteen jatkumisen (Manka, 2015). Nykypäivänä 

työmarkkinat horjuttavat uralla etenemismahdollisuuksia, koska työsuhde ei 

välttämättä takaa etenemistä, vaikka työtulos olisi kuinka hyvä. Siksi turvalli-

suus on tullut keskeiseksi osaksi palkkioiden näkökulmaa (Manka, 2015).  

Hyvinvoinnin lähtökohtana olisi, että työntekijän työhön liittyvät ponniste-

lut ja palkkiot olisivat tasapainossa keskenään (Manka, 2015; Siegrist, 1996). On 

olemassa kuitenkin kolme tilannetta, jolloin työntekijä sietää tietoisesti ponniste-

lujen ja palkkioiden horjumista. Ensimmäinen tilanne on tieto siitä, ettei muita 

työpaikkoja ole tarjolla. Toinen tilanne on, että työntekijä on tietoinen palkkioi-
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den odottavan häntä tulevaisuudessa. Kolmas tilanne syntyy silloin, kun työnte-

kijä on ylisitoutunut työhönsä (Siegrist, 1996). Ylisitoutuneena työntekijä tietoi-

sesti tavoittelee kunnianhimoisesti hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemista, 

vaikkei se olisi tarpeen (Feldt ym., 2017). Näiden kolmen tilanteen lisäksi ponnis-

telujen ja palkkioiden tasapaino voi horjua myös työntekijän vähäisten ponnis-

telu mahdollisuuksien vuoksi (Manka, 2015). 

Ponnistelujen ja palkkioiden mallin voi avata syitä stressin syntymiseen 

niin sanotun ulkoisen, sisäisen ja interaktiohypoteesin avulla (Feldt ym., 2017). 

Ulkoisen hypoteesin mukaan riski stressin kokemiselle syntyy silloin, kun työn-

tekijä ei saa palkkioita työstään ponnisteluistaan huolimatta (Feldt ym., 2017). 

Sisäisen hypoteesin mukaan stressi syntyy silloin, kun työntekijä on ylisitoutu-

nut ja sen vuoksi hänellä on vääristynyt kuva ponnistelujen ja palkkioiden suh-

teesta (Feldt ym., 2017). Interaktiohypoteesin mukaan taas stressi syntyy silloin, 

kun työntekijä on ylisitoutunut ja ponnisteluistaan huolimatta ei tavoita palkki-

oita (Feldt ym., 2017). 

Monet tutkimuksista ovat keskittyneet tutkimaan ulkoisen hypoteesin to-

teutumista (Feldt ym., 2017). Suosio ulkoisen hypoteesin tutkimisessa näkyy 

myös opettajia koskevissa tutkimuksissa. Osa opettajista, etenkin haastavim-

missa työympäristössä työskentelevät, kokevat, etteivät saa ponnisteluistaan tar-

peeksi palkkioita (Unterbrink ym., 2007). Opettajien ponnistelut, mutta vähäiset 

palkkiot lisäävät heidän kyynisyyttään, väsymistään, ammatillisen itsetunnon 

laskemista sekä työssä loppuunpalamisen riskiä (Gluschkoff ym., 2016). Ylisitou-

tumisen, korkeiden ponnistelujen ja vähäisten palkkioiden on nähty vaikuttavan 

myös opettajien luontaisen immuunijärjestelmän heikentymiseen (Bellingrath, 

Rohleder, & Kudielka, 2010). Tällöin opettajalla on herkempi taipumus tulla ki-

peäksi.  

Työstressi ja vuorovaikutuksen laatu. Opettajan työstressiä on tutkittu 

paljon. Useimmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan tarkastelleet stressiä suh-

teessa vuorovaikutukseen luokassa. Opettajan työstressin on todettu olevan yh-

teydessä kaikkiin vuorovaikutuksen laadun osa-alueisiin: tunnetukeen, toimin-

nan organisointiin ja ohjauksellinen tukeen negatiivisesti (Lerkkanen ym., 2020). 
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Pakarisen ja kollegoiden (2010) mukaan toiminnan organisoinnin ja opettajan 

stressin välillä huomattiin yhteys esiopetuksessa. Mitä vähemmän opettaja koki 

stressiä, sitä korkeampi laatuista oli toiminnallinen organisointi, mikä heijastui 

myös lasten korkeampaan motivaatioon (Pakarinen ym., 2010a). Penttisen ja kol-

legoiden (2020) tutkimuksessa opettamiseen liittyvällä stressillä oli negatiivinen 

yhteys esiopetusryhmässä arvioituun tunnetuen ja toiminnan organisoinnin laa-

tuun.  

Luokanopettajan työstressi voi heijastua varsinkin vuorovaikutussuhteiden 

rakentamiseen, sillä stressaantuneena luokanopettajalle voi olla haastavaa raken-

taa myönteistä vuorovaikutussuhdetta oppilaiden kanssa (Arens & Morin, 2016). 

Väsyneen ja stressaantuneen opettajan on esitetty jopa välttelevän vuorovaiku-

tustilanteita, mikä vaikuttaa etenkin tunnetuen laatuun negatiivisesti. Vähäinen 

tunnetuki taas osaltaan vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja kokemukseen op-

pimisesta (Siekkinen ym., 2013). On huomioitava, että väsyneen ja stressaantu-

neen opettajan yksittäinen opetustilanne ei vielä vaikuta kielteisesti oppilaisiin, 

vaan vasta päivittäisellä, pidempikestoisella vuorovaikutuksilla on vaikutusta 

oppilaisiin (Gluschkoff, 2017). Opettajan työssäjaksaminen kuitenkin helpottaa 

oppilaiden kanssa toimimista ja opettamista (Joen, Burnham, & Kwon, 2018), jo-

ten sen tutkiminen on tärkeää. 

1.3 Tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ensimmäisen luokan luokan-

opettajien vuorovaikutuksen laatua, työhön liittyvien ponnistelujen ja palkkioi-

den epäsuhtaa ja koettua työstressiä syksyllä ja keväällä. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkastellaan, miten vuorovaikutuksen laatu ja koettu työstressi ovat yhteydessä 

toisiinsa lukuvuoden aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten opettajan 

raportoima käyttäytymisen tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on yhteydessä 

opettajan vuorovaikutuksen laatuun, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaan 

sekä koettuun työstressiin. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat:  
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1. a) Missä määrin ensimmäisen luokan luokanopettajat kokevat työ-

stressiä syksyllä ja keväällä? b) Millainen on ensimmäisen luokan luo-

kanopettajien ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta syksyllä ja ke-

väällä? c) Millaista on ensimmäisen luokan luokanopettajien vuoro-

vaikutuksen laatu syksyllä ja keväällä? 

2. Missä määrin luokanopettajan koettu työstressi ja vuorovaikutuksen 

laadun osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen luokan ai-

kana? 

3. Missä määrin opettajan raportoimalla tukea tarvitsevien oppilaiden 

määrällä on yhteyttä a) koettuun työstressiin b) ponnistelujen ja palk-

kioiden epäsuhtaan ja c) vuorovaikutuksen laatuun ensimmäisen luo-

kan aikana? 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT  

2.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto on osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interac-

tion in Classroom-tutkimushanketta (TESSI; Lerkkanen & Pakarinen, 2017–2022). 

Hankkeessa tutkitaan opettajien ja oppilaiden hyvinvointia, stressiä, luokassa ta-

pahtuvaa vuorovaikutusta sekä oppilaiden motivaatiota ja oppimista. Tämän 

tutkimuksen aineisto on kerätty lukuvuoden 2017–2018 aikana: ensimmäinen 

mittauskerta oli syksyllä 2017 ja toinen mittauskerta keväällä 2018. Tutkimuk-

seen osallistui 54 ensimmäisen luokan opettajaa ja 865 oppilasta kahdeksalta 

paikkakunnalta Keski-Suomesta.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäisen luokan opettajien vuoro-

vaikutuksen laatua, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaa ja koettua työstres-

siä. Tähän tutkimukseen valikoitui 53 ensimmäisen luokan opettajaa, sillä alku-

peräisessä aineistossa yksi opettaja osallistui ainoastaan syksyllä. Kaikki tutkit-

tavat opettajat olivat naisia ja iältään 27–62-vuotiaita (ka = 41 vuotta). Heidän työ-

kokemuksensa koulussa oli keskimäärin 16 vuotta (Min = 0,5 kuukautta, Max = 

39 vuotta).  

Luokanopettajien stressiä koskeva aineisto kerättiin strukturoidulla kysely-

lomakkeella ja vuorovaikutuksen laatua tarkasteleva aineisto saatiin videoimalla 

luokan vuorovaikutustilanteita tavallisen koulupäivän aikana. Vuorovaikutuk-

sen laadun videomateriaalin analysoimisessa koulutetut tutkimusavustajat hyö-

dynsivät Piantan ja tutkijakollegoiden (2008) tälle luokka-asteelle soveltuvaa 

CLASS K3-havainnointimenetelmää. Lisäksi luokanopettajat raportoivat kysely-

lomakkeella, kuinka monta oppilasta heillä on luokallaan, jolla on tuen tarpeita 

käyttäytymisessä tai sosioemotionaalisella alueella.  

2.2 Mittarit ja muuttujat 

Vuorovaikutuksen laatu. Vuorovaikutuksen laatua mitattiin Classroom Asses-

ment Scoring System (CLASS K-3) -havainnointimenetelmän (Pianta ym., 2008) 
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avulla. Alun perin Yhdysvalloissa kehitetty mittari on validoitu myös Suomessa 

(Pakarinen ym., 2010b). Havainnointimenetelmässä vuorovaikutuksen laatu on 

jaettu tunnetukeen, toiminnan organisointiin ja ohjaukselliseen tukeen, joista jo-

kaista kuvaamaan on oman ulottuvuutensa, jotka kertovat enemmän kunkin osa-

alueen sisällöstä (Hamre ym., 2013; Pianta ym., 2008).  

Vuorovaikutuksen laatua arvioitiin luokassa tehdyltä videonauhoituksilta 

noin 20 minuutin sykleissä (Pianta ym., 2008). Videomateriaalia analysoitaessa 

jokainen 10 ulottuvuudesta arvioitiin 7-portaisella asteikolla (1 & 2 = matala 

laatu; 3-5 = keskitasoinen laatu; 6 & 7 = korkea laatu) (Pianta ym., 2008). Vuoro-

vaikutuksen laatua arvioivat oppituntien videonauhoituksilta CLASS-mittarin 

käyttöön koulutetut tutkimusavustajat. Heidän tekemistään arvioinneista lasket-

tiin arvioitsijareliabiliteetti eli arvioitsijoiden yhdenmukaisuus 20 %:n osalta ar-

vioitavista nauhoista. Arvioitsijat olivat arvioinneistaan sekä syksyllä että ke-

väällä lähes kaikissa ulottuvuuksissa yli 80 % todennäköisyydellä korkeintaan 

yhden pisteen päästä toisistaan, mitä pidetään luotettavana (Pianta ym., 2008). 

Ainostaan kevään aineistossa oppilaiden näkökulmien huomioonottamisen ar-

vioitsijareliabiliteetti oli 77.2 %.  

Kunkin opettajan osalta koulupäivän aikana arvioitujen 20 minuutin mit-

taisten syklien arvioinneista laskettiin keskiarvo. Vuorovaikutuksen osa-alueista 

eli tunnetuesta, toiminnan organisoinnista ja ohjauksellisesta tuesta muodostet-

tiin omat keskiarvosummamuuttujat syksyltä ja keväältä. Näille keskiarvosum-

mamuuttujille laskettiin Cronbachin alfat, jotka mittaavat mittarin luotettavuutta 

(Metsämuuronen, 2011). Syksyn vuorovaikutuksen laadun Cronbachin alfat oli-

vat tunnetuelle .79, toiminnan organisoimiselle .74 sekä ohjaukselliselle tuelle .82 

ja kevään vuorovaikutuksen laadun Cronbachin alfat puolestaan olivat tunne-

tuelle .74, toiminnan organisoimiselle .75 ja ohjaukselliselle tuelle .79. Kaikki ar-

vot olivat korkeampia kuin 0.7., mikä kertoo siitä, että mittari on luotettava vuo-

rovaikutuksen laadun arvioimisessa (Metsämuuronen, 2011).  

Ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta. Mittarina käytettiin Siegristin 

(1996) Effort- Reward Imbalance (ERI) -mittaria, eli ponnisteluiden ja palkkioi-

den epäsuhtaa koskevaa mallia. Alkuperäinen mittari sisälsi 23 väittämää, joista 
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tähän tutkimukseen valikoitui kahdeksan. Ponnisteluja mitattiin neljällä väittä-

mällä (esim. ”Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän vuoksi”) ja palkkioita nel-

jällä väittämällä (esim. ” Saan ansaitsemani palkkiot esimieheltäni ”). Tutkittavat 

vastasivat väittämiin neliportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 4 = 

täysin samaa mieltä). Ennen varsinaista aineiston analyysia ponnisteluista ja 

palkkioista muodostettiin omat keskiarvosummamuuttujat syksyltä ja keväältä. 

Summamuuttujille laskettiin Cronbachin alfat, jotka kertovat mittarin reliabili-

teetista eli luotettavuudesta (Nummenmaa, 2009). Ponnistelujen Cronbachin alfa 

oli syksyllä .433 ja keväällä .588 ja palkkioiden Cronbachin alfa oli syksyllä .492 

ja keväällä .521. Kaikkien summamuuttujien Cronbachin alfa-arvot jäivät alle toi-

votun 0.70, jota pidetään mittarin luotettavuuden rajana (Metsämuuronen, 2011). 

Syksyn ja kevään ponnisteluista ja palkkioista muodostettiin omat ERI-suhde-

luku muuttujat, jotka kertovat ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdasta. Ponnis-

teluiden ja palkkioiden epäsuhta voidaan tulkita työstressiksi. 

Koettu työstressi. Koetun työstressin tutkimisessa hyödynnettiin kahdek-

san ponnisteluja ja palkkioita mittaavien väittämien lisäksi Opetusalan Ammat-

tijärjestön (OAJ) työolobarometrissä käytettävää yhtä kysymystä (Elo, Leppänen, 

& Jahkola, 2003). Opettajille kuvattiin ensin, mitä stressillä tarkoitetaan ja pyy-

dettiin arvioimaan ”Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?”. Kysymyksen 

stressi- sana viittaa tilanteeseen, jossa ihminen tuntee itsensä ahdistuneeksi, jän-

nittyneeksi, hermostuneeksi, levottomaksi tai hänen on vaikea nukkua, sillä asiat 

vaivaavat hänen mieltänsä (Länsikallio ym., 2018). Alkuperäinen kysymys oli 

mitattu kuusiportaisella asteikolla (1 = en ollenkaan, 6 = todella paljon), mutta se 

uudelleen koodattiin neliportaiseksi (1 = en ollenkaan, 4 = todella paljon), jotta 

tulokset olisivat yhdenmukaisia muiden stressiä mittaavien muuttujien kanssa. 

Yhdelle kysymykselle ei voitu laskea Cronbachin alfaa, mutta syksyn ja kevään 

muuttujien välinen korrelaatio oli vahva (r = .56, p = .000) (Cohen 1988; Tähtinen, 

Laakkonen, & Broberg, 2020).  

Tämän tutkimuksen taustamuuttujana oli luokanopettajien raportoima luo-

kassa olevien käyttäytymisessä tai sosioemotionaalisessa alueella tukea tarvitse-
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vien oppilaiden määrä syksyllä ja keväällä. Tätä muuttujaa käytettiin kontrollis-

muuttujana analyyseissa, koska tukea tarvitsevien oppilaiden määrän on todettu 

olevan yhteydessä sekä opettajan kokemaan stressiin että vuorovaikutuksen laa-

tuun.  

2.3 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 26-tilasto-ohjelmalla. Ennen varsinaista 

analyysia tarkastettiin muuttujien normaalisuusoletukset. Muuttujista suurin 

osa oli riittävän normaalijakautuneita. Syksyn toiminnan organisointi oli kuiten-

kin oikealle vino ja kevään ERI- suhdeluku sekä kevään ohjauksellinen tuki olivat 

vasemmalle vinoja. Tämän vuoksi vinojen muuttujien kohdalla korrelaatioita tar-

kasteltiin epäparametrisellä Spearmanin korrelaatiokertoimella ja lineaarisessa 

regressioanalyysissa hyödynnettiin Bootstrap-menetelmää 1000 Bootstrap-otok-

sella. Tuloksia voidaan näin ollen pitää luotettavina huolimatta siitä, etteivät 

edellä mainittujen muuttujien kohdalla normaalisuusoletukset toteutuneet 

(Nummenmaa, 2009).  

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä koettua työstressiä tarkasteltiin 

prosenttijakaumien avulla ja luokanopettajien ponnistelujen ja palkkioiden epä-

suhtaa selvitettiin Siegristin (1996) ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta -mal-

lilla. Mallin mukaan jakamalla ponnistelujen keskiarvo palkkioiden keskiarvolla, 

saadaan selville ERI-suhdeluku, joka kertoo, ovatko ponnistelut ja palkkiot tasa-

painossa keskenään (Kinnunen, Feldt, & Tarvainen, 2006). Tutkijoiden mukaan 

ponnistelut ja palkkiot ovat tasapainossa, kun ERI-suhdeluku on yksi. Silloin, jos 

ERI-suhdeluku on alle yhden, palkkioita on enemmän kuin ponnisteluja. Jos suh-

deluku ylittää yhden, ponnisteluja on enemmän kuin palkkioita. Tässä tutkimuk-

sessa ERI-suhdeluku muodostettiin sekä syksyn ponnisteluista ja palkkioista että 

kevään ponnisteluista ja palkkioista. Syksyn ja kevään vuorovaikutuksen laatua 

tarkasteltiin ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä keskiarvojen kautta.  
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Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin tarkastella vuorovaikutuksen 

laadun osa-alueiden, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdan sekä koetun työ-

stressin välistä yhteyttä lukuvuoden aikana. Tämä selvitettiin Pearsonin ja Spear-

manin korrelaatiokertoimien ja lineaarisen regressioanalyysin Bootstrap-mene-

telmän avulla. Korrelaatiokertoimet kertovat yhteyden voimakkuudesta (.10 < r 

< .30. = heikko; .30 < r < .50 = kohtalainen; r >.50. = vahva) (Cohen, 1988; Tähtinen 

ym., 2020). Tässä tutkimuksessa viiden lineaarisen regressio mallin avulla tutkit-

tiin, miten syksyllä mitatut muuttujat ennustavat keväällä mitattujen muuttajia 

(taulukko 2). Lineaarista regressioanalyysia käytettiin analyysimenetelmänä, 

koska haluttiin saada selville tarkemmin, miten muuttujat ovat yhteydessä toi-

siinsa, kun toisten muuttujien vaikutus huomioidaan (Nummenmaa, 2009).  

Ensimmäisessä mallissa selitettävänä muuttujana oli kevään koettu stressi, 

jota selitettiin syksyn koetun stressin ja vuorovaikutuksen laadun osa-alueiden 

kautta. Toisessa mallissa selitettävänä muuttujana oli kevään ponnistelujen ja 

palkkioiden epäsuhta, jota selitettiin syksyn ponnistelujen ja palkkioiden epä-

suhdalla ja vuorovaikutuksen laadun osa-alueilla. Kolmannessa, neljännessä ja 

viidennessä mallissa selitettävänä muuttujana oli kunkin kevään vuorovaikutuk-

sen laadun osa-alueista, jota selitettiin syksyn samalla vuorovaikutuksen laadun 

osa-alueella, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdalla ja koetulla työstressillä. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattiin Pearsonin ja Spearmanin kor-

relaatiokertoimien avulla. Taulukossa 1 on syksyn ja kevään muuttujien keskiar-

vot (ka), keskihajonnat (kh), muuttujien väliset korrelaatiot ja minimi- ja maksi-

miarvot (min. ja max).

2.4 Eettiset ratkaisut  

Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) laatimia 

hyvän tieteellisen tutkimuksen käytäntöjä. Eettisten ohjeistuksien tarkoituksena 

on taata luotettava ja rehellinen lähtökohta tutkimuksen etenemiselle (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta, 2012). TESSI-tutkimushanke sai ennen tutkimuksen 

aloittamista 25.8.2017 Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta myönteisen 



23 
 

lausunnon tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

olivat turvallisia osallistujille, osallistumisesta ei ole aiheutunut mitään haittaa, 

ja ihmisarvon kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus on toiminut tutkimuksen 

lähtökohtana (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2009). Tässä tutkimuksessa on huo-

mioitu tarkasti sen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi, mikä tukee hyvin 

tutkimuksen eettisyyden toteutumista (Hirsjärvi ym., 2009). Tutkimuksen eetti-

siä näkökohtia on huomioitu läpi koko tutkimusprosessin ajan.  

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli valmiiksi kerätty TESSI- hankkee-

seen, jossa on noudatettu tarkasti tiedeyhteisön eettisiä ohjeistuksia (Lerkkanen 

& Pakarinen, 2017–2022). Tutkittavien vapaaehtoinen osallistuminen taattiin läpi 

koko tutkimuksen (Kuula, 2015). Osallistujat osallistuivat tutkimukseen täysin 

vapaaehtoisesti ja heillä oli oikeus peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen 

osallistumiseen missä vaiheessa tahansa ilman mitään seuraamuksia. Ennen tut-

kimuksen aloittamista, tutkimukseen osallistujilla oli mahdollisuus saada tietoa 

tutkimuksen toteuttamisesta, aineiston säilyttämisestä ja sen käytöstä tutkimuk-

sessa. Tämä tukee tutkimuksen eettisyyttä, sillä osallistujat tulee hyvän tutki-

muksen mukaan perehdyttää tulevaan tutkimukseen (Hirsjärvi ym., 2009). Tut-

kittavien henkilötiedot oli poistettu aineistosta ja heitä kuvattiin ainoastaan id-

numeroilla, koska tällöin pystyttiin suojaamaan tutkittavien henkilöllisyyttä. 

Videoaineistoa varten luokanopettajilta ja oppilaiden vanhemmilta pyydet-

tiin lupa oppilaiden mahdolliseen näkymiseen videoaineistossa. On huomattava, 

että videoaineisto ei ole täysin anonyymi, joten eettisyyteen on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota alaikäisten tutkittavien kohdalla. Videoaineisto on ollut vain 

koulutettujen tutkimusavustajien käytössä vuorovaikutuksen laadun arviointia 

varten. Arvioinnit muutettiin numeeriseen muotoon. Tämän tutkimuksen teki-

jällä oli käytössään vain valmiit numeeriset arvioinnit vuorovaikutuksen laa-

dusta eikä alkuperäisiä videonauhoituksia. Näin pyrittiin suojaamaan tutkitta-

vien yksityisyyttä. Tutkijoilta ja tutkimusavustajilta vaadittiin sitoumus aineis-

ton luottamukselliseen käyttöön, ja tutkimusavustajat osallistuivat koulutukseen 
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ennen aineistonkeruuta. Koulutuksen avulla pyrittiin takaamaan mahdollisim-

man yhtenäinen aineistonkeruu. Kerättyä aineistoa säilytettiin ja käsiteltiin tieto-

turvallisesti ja salasanasuojatusti Jyväskylän yliopiston verkkolevyllä. 

Tämän tutkimuksen tekijä ei ole itse osallistunut tutkimusaineiston keruu-

seen eikä hänellä siten ole henkilökohtaista suhdetta tutkittaviin eikä tietoa tut-

kittavien henkilöllisyydestä. Tutkimuksen tekijä on allekirjoittanut kirjallisen si-

toumuslomakkeen ennen aineiston luovutusta. Sitoutuslomake takaa sen, että 

tutkija sitoutuu asianmukaiseen aineiston käsittelyyn (Kuula, 2015). Sitoumuslo-

makkeessa tekijä sitoutuu säilyttämään tutkimusaineistoa tietoturvallisesti, käyt-

tämään sitä vain pro gradu -tutkielmaa varten ja hävittämään tutkimusaineiston, 

kun tekijän pro gradu -tutkielma on valmis.  
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3 TULOKSET 

3.1 Luokanopettajien kokema työstressi, ponnistelujen ja 

palkkioiden epäsuhta ja vuorovaikutuksen laatu syksyllä 

ja keväällä 

Koettu työstressi. Ensimmäisenä tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka pal-

jon työstressiä ensimmäisen luokan luokanopettajat kokivat. Kuviossa 1 on esi-

tetty prosenttijakaumat kuvaamaan sitä, miten luokanopettajien työstressiä kos-

kevat vastaukset jakautuvat syksyllä ja keväällä.  

 

KUVIO 1. Ensimmäisen luokan luokanopettajien koettu työstressi (Syksyn N = 
53 ja kevään N = 52) 

 

Syksyllä 7,5 % ensimmäisen luokan luokanopettajista vastasi, ettei koe ollenkaan 

työstressiä, 28,3 % koki vähän stressiä, 58,5 % koki paljon stressiä ja 5,7 % todella 

paljon stressiä. Kevään tulokset olivat hieman erilaisia kuin syksyn tulokset. Sil-

loin opettajista 13,2 % vastasi, ettei koe ollenkaan stressiä, opettajista 39,6 % koki 

vähän stressiä, opettajista 35,8 % koki paljon ja opettajista 9,4 % koki todella pal-

jon. Tulokset osoittivat, että syksyllä ensimmäisen luokan luokanopettajat koki-

vat hieman enemmän stressiä kuin keväällä.  
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Ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta. Ponnisteluiden ja palkkioiden 

epäsuhtaa mittaava ERI-suhdeluku saatiin, kun ponnistelujen keskiarvo jaettiin 

palkkioiden keskiarvolla. Syksyn ponnistelujen keskiarvo oli 3.43 ja palkkioiden 

3.02. Kevään ponnistelujen keskiarvo oli 3.38 ja palkkioiden keskiarvo oli 3.10. 

Kuviossa 2 on esitetty jakaumakuvio syksyn ponnistelujen ja palkkioiden epä-

suhdasta ja kevään ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdasta.  

 

  

KUVIO 2. Ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta 1. luokan syksyllä ja keväällä.  

 

Syksyllä (1,13) ja keväällä (1,10) suhdeluku oli yli yhden, eli ponnisteluista huo-

limatta luokanopettajat eivät koe saavansa riittävästi palkkioita ensimmäisen 

luokan aikana. Eli työn vaatimat ponnistelut ylittävät työstä saadut palkkiot.  

Vuorovaikutuksen laatu. Kuviossa 3 on esitetty vuorovaikutuksen laadun 

keskiarvot. Missään vuorovaikutuksen laadun osa-alueiden keskiarvoissa ei ta-

pahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta lukuvuoden aikana (kuvio 3). 
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KUVIO 3. Ensimmäisen luokan luokanopettajien vuorovaikutuksen laatu 
syksyllä ja keväällä.  

 

Vuorovaikutuksen laadun keskiarvoista huomattiin, että tunnetuen syksyn (ka = 

5.41) ja kevään (ka = 5.35) keskiarvot olivat lähes samanlaisia. Keskiarvotasolla 

tämä merkitsee keskimääräistä laatua tunnetuen osalta. Toiminnan organisointi 

oli arvioitu keskimääräiseksi molemmissa mittapisteissä (syksyn ka = 5.63; ke-

vään ka = 5.66). Ohjauksellinen tuki pysyi samantasoisena syksyllä (ka = 2.55) ja 

keväällä (ka = 2.59), mutta sen arvot olivat paljon matalampia kuin tunnetuen ja 

toiminnan organisoinnin arvot ja vastasivat heikkoa laatua.  

3.2 Stressin ja vuorovaikutuksen laadun yhteys syksyllä ja ke-

väällä  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, missä määrin luokanopettajan 

kokema työstressi, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta sekä vuorovaikutuk-

sen laatu olivat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä. 

Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimista (ks. taulukko 1) voidaan todeta, 
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että muuttujien välillä oli jotakin yhteyksiä, mutta yhteydet eivät olleet vahvoja 

(r <. 30) (Cohen, 1988; Nummenmaa, 2009).
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TAULUKKO 1. Tutkittavien muuttujien korrelaatiot, keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh) ja minimi- ja maksimiarvot (Min, Max).  

Muuttujat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. ERI-suhdeluku 1 1            

2. ERI-suhdeluku 2 .71***b 1           

3. Koettu työstressi 1 .38** .39**b 1          

4. Koettu työstressi 2 .20 .38**b .56*** 1         

5. Tunnetuki 1 -.19 -.21b -.18 .05 1        

6. Tunnetuki 2  -.20 -.29*b -.26 -.09 .70*** 1       

7. Toiminnan org. 1  -.22b -.24b -.13b -.09b .57***b .39***b 1      

8. Toiminnan org. 2 -.29* -.31*b -.16 -.15 .42** .72*** .47***b 1     

9. Ohjauksellinen tuki 1 -.21 -.15b -.07 .17 .53*** .24 .46**b .152 1    

10. Ohjauksellinen tuki 2 -.14b -.27b .02b -.01b .38**b .42***b .32*b .50***b .49***b 1   

11. Oppilaiden määrä* 1 .27 .17b .06 .16 .00 -.06 -.21b -.33* -.26 -.25b 1  

12. Oppilaiden määrä* 2  .31* .25b -.01 .10 -.09 -.13 -.17b -.22 -.31* -.21b .55** 1 

ka  1.17 1.13 2.62 2.42 5.41 5.35 5.63 5.66 2.55 2.59 2.90 3.14 

kh .267 .255 .713 .848 .451 .401 .447 .430 .431 .447 1.71 1.81 

min. .71 .73 1.00 1.00 4.14 4.38 4.15 4.44 1.78 1.87 1.00 1.00 

max 

N 

1.67 

53 

2.00 

52 

4.00 

53 

4.00 

52 

6.40 

53 

6.20 

53 

6.47 

53 

6.50 

53 

3.53 

53 

3.73 

53 

7.00 

42 

8.00 

44 

 Huom. *p <.05, **p <.01, ***p <.001. 1= 1. luokan syksy, 2= 1. luokan kevät. ERI-suhdeluku= ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta. Toiminnan org. = Toiminnan organisointi. Oppilaiden määrä* = Opettajan 

raportoima käyttäytymisen tai sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, b= Spearmanin korrelaatiokerroin.
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Syksyn ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdan ja kevään toiminnan organisoin-

nin väliltä löytyi heikko mutta tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys (r = 

-.29, p = .032). Kevään ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta puolestaan korreloi 

merkitsevästi, mutta heikosti kahden vuorovaikutuksen laadun osa-alueen eli 

kevään tunnetuen (r = -.29, p = .040) ja kevään toiminnan organisoinnin (r = -.31, 

p = .022) kanssa. Koetun työstressin ja vuorovaikutuksen laadun osa-alueiden 

väliset yhteydet eivät olleet merkitseviä.  

Ensimmäisen luokan luokanopettajien koetun työstressin, ponnistelujen ja 

palkkioiden epäsuhdan ja vuorovaikutuksen laadun osa-alueiden vastavuoroisia 

yhteyksiä lukuvuoden kevääseen tarkastellaan tässä tutkimuksessa lineaarisella 

regressioanalyysilla Bootstrap-menetelmällä (taulukko 2).  

TAULUKKO 2. Syksyn selittävien muuttujien yhteys kevään selitettävään 
muuttujaan lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Selittävät muuttu-

jat  

(syksy) 

Koettu 

työstressi 

(kevät)  

 

ERI-suhdeluku 

(kevät) 

 

Tunnetuki  

(kevät) 

 

Toiminnan org. 

(kevät) 

 

Ohjauksellinen 

tuki 

(kevät) 

 

 β β β β β 

Malli 1 

Koettu työstressi 

Tunnetuki 

Toiminnan org.  

Ohj. tuki  

R2 

Mallin sopivuus  

 

.57**  

.15 

-.14 

.20 

.37*** 

F(4,47)=6.984. 

p = .000 

    

Malli 2  

ERI-suhdeluku 

Tunnetuki 

Toiminnan org.  

Ohj. tuki  

R2 

mallin sopivuus  

 

 

 

.69**  

-.10 

-.10 

.06 

.54*** 

F(4,47)=13,636. 

p = .000 

   

Malli 3 

Tunnetuki 

ERI-suhdeluku 

Koettu työstressi 

R2 

   

.68**  

-.02 

-.14 

.51*** 
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mallin sopivuus F(3,49)=17,191. 

p = .000 

Malli 4 

Toiminnan org. 

ERI-suhdeluku 

Koettu työstressi 

R2 

Mallin sopivuus  

    

.48**  

-.19 

.00 

.31*** 

F(3,49)=7,284. 

p = .000 

 

Malli 5 

Ohj. tuki 

ERI-suhdeluku 

Koettu työstressi 

R2 

Mallin sopivuus  

     

.44**  

-.04 

.08 

.20* 

F(3,49)=4,076. 

p = .012 

Huom. *p <.05, **p <.01, ***p <.001, Toiminnan org. = Toiminnan organisointi, Ohj.tuki= Ohjauksellinen tuki. 

β =Standardoitu betakerroin, R2= mallin selitysaste. Käytetty Bootstrap- menetelmää 1000 Bootstrap-otok-

sella. 

 

Ensimmäisessä mallissa selvitettiin, ennustaako syksyn koettu työstressi ja vuo-

rovaikutuksen laadun osa-alueet kevään koettua stressiä. Kokonaisuudessaan 

edellä mainitut muuttujat selittivät merkitsevästi 37 % kevään koetun työstressin 

vaihtelusta. Huomattavaa on kuitenkin se, että syksyn koetulla stressillä oli kai-

kista suurin omavaikutus (β = .57, p = .001), eli mitä enemmän luokanopettajat 

kokivat työstressiä syksyllä, sitä enemmän he kokivat työstressiä myös keväällä. 

Vuorovaikutuksen laadun osa-alueista mikään ei selittänyt kevään koettua työ-

stressiä merkitsevästi, kun aikaisempi työstressi otettiin huomioon.  

Toisessa mallissa selvitettiin, miten syksyn ponnistelujen ja palkkioiden 

epäsuhta ja vuorovaikutuksen laadun osa-alueet ennustivat kevään ponnistelu-

jen ja palkkioiden epäsuhtaa. Kokonaisuudessaan edellä mainitut muuttujat se-

littivät merkitsevästi 54 % kevään ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdan vaih-

telusta keväällä. Kuitenkin suurin omavaikutus oli syksyn ERI-suhdeluvulla (β = 

.69, p = .001). Vuorovaikutuksen laadun osa-alueet eivät olleet yhteydessä pon-

nisteluiden ja palkkioiden epäsuhtaa, kun syksyn vastaava muuttuja huomiotiin.  
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Kolmannessa mallissa selvitettiin, miten syksyn koettu työstressi, ponniste-

lujen ja palkkioiden epäsuhta ja tunnetuki ennustivat kevään tunnetukea. Koko-

naisuudessa syksyn muuttujat selittivät 51 % kevään tunnetuen vaihtelusta. Suu-

rin ja ainoa positiivinen omavaikutus oli syksyn tunnetuella (β = .68, p = .001). 

Mitä enemmän opettaja tarjosi tunnetukea syksyllä, sitä enemmän tunnetukea 

opettaja tarjosi myös keväällä.  

Neljännessä mallissa selvitettiin, miten syksyn toiminnan organisointi, ko-

ettu työstressi ja ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta ennustivat kevään toi-

minnan organisointia. Kokonaisuudessaan muuttujat selittivät merkitsevästi 

31 % kevään toiminnan organisoinnin vaihtelusta. Suurin omavaikutus oli syk-

syn toiminnan organisoinnilla (β = .48, p = .002): mitä enemmän toiminnan orga-

nisointia oli syksyllä, sitä enemmän oli toiminnan organisointia myös keväällä. 

Syksyllä koetulla stressillä eikä ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdalla ollut 

merkitseviä yhteyksiä kevään toiminnan organisointiin, kun syksyn toiminnan 

organisointi huomioitiin.  

Viidennessä mallissa tarkasteltiin, miten syksyn ohjauksellinen tuki, koettu 

työstressi ja ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta ennustivat kevään ohjauksel-

lista tukea. Kokonaisuudessaan muuttujat selittivät 20 % kevään ohjauksellisen 

tuen vaihtelusta. Suurin omavaikutus oli syksyn ohjauksellisella tuella (β = .45, p 

= .002), eli mitä enemmän ohjauksellista tukea opettaja tarjosi syksyllä, sitä enem-

män ohjauksellista tukea hän tarjosi keväällä.  

3.3 Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän yhteys opettajan 

koettuun työstressiin, ponnistelujen ja palkkioiden epä-

suhtaan sekä vuorovaikutuksen laatuun 

Korrelaatiokertoimista (taulukko 1) huomattiin, ettei koetun työstressin ja tukea 

tarvitsevien oppilaiden määrän väliltä löytynyt tilastollisesti merkitseviä korre-

laatioita. Kuitenkin syksyn ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta korreloi posi-

tiivisesti kevään opettajan raportoiman tukea tarvitsevien määrän kanssa (r = .31, 

p = .041). Mitä korkeampi oli opettajan ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta 
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syksyllä, sitä enemmän opettaja raportoi tukea tarvitsevia oppilaita olevan luo-

kassaan keväällä.  

 Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän ja opettajan vuorovaikutuksen laa-

dun välillä löytyi merkitseviä tuloksia. Syksyn tukea tarvitsevien oppilaiden 

määrä korreloi kevään toiminnan organisoinnin kanssa merkitsevästi ja negatii-

visesti (r = -.33, p = .033). Mitä enemmän luokassa oli käyttäytymisen ja sosio-

emotionaalisella alueella tukea tarvitsevia oppilaita opettajan mielestä syksyllä, 

sitä matalampilaatuista oli toiminnan organisointi keväällä. Toinen merkitsevä ja 

negatiivinen yhteys löytyi kevään tukea tarvitsevien oppilaiden määrän ja syk-

syn ohjauksellisen tuen väliltä (r = -.31, p = .043). Mitä matalampilaatuista oh-

jauksellinen tuki oli syksyllä, sitä enemmän opettaja raportoi tukea tarvitsevia 

oppilaita luokassaan olevan keväällä.  
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4 POHDINTA 

4.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Vaikka vuorovaikutuksen laatua, luokanopettajien koettua työstressiä ja ponnis-

telujen ja palkkioiden epäsuhtaa on tutkittu erikseen, niiden välistä yhteyksiä on 

tutkittu vain vähän. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan 

joko opettajien työstressin aiheuttajia (Länsikallio ym., 2018), vuorovaikutuksen 

laatua luokkahuoneessa (Hamre ym., 2013; Pakarinen ym., 2010b) tai miten esi-

merkiksi opettajan ikä tai työkokemus vaikuttavat opettajien ponnistelujen ja 

palkkioiden epäsuhtaan (Unterbrink ym., 2007). Huomioitavaa on myös se, että 

ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaa ei ole hyödynnetty juurikaan suomalai-

sissa opettajia koskevissa tutkimuksissa.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, missä mää-

rin ensimmäisen luokan luokanopettajat kokivat työstressiä, millainen on työhön 

liittyvien ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta syksyllä ja keväällä sekä, millai-

nen on vuorovaikutuksen laatu ensimmäisen luokan aikana. Tulokset osoittivat, 

että syksyllä ensimmäisen luokan luokanopettajat kokivat hieman enemmän työ-

stressiä kuin keväällä. Syyslukukausi on koettu aikaisemminkin stressaavaksi 

ajaksi luokanopettajien keskuudessa (Kinnunen, 1989). Lazarus ja Folkman 

(1984) näkevät, että ennakoimattomat tilanteet aiheuttavat stressiä enemmän, 

kuin ne, joihin ihminen pystyy varautumaan. Lukuvuoden alussa stressin syynä 

voi olla, etteivät opettajat tiedä, miten valmistautua tulevaan lukukauteen ja se 

aiheuttaa heille enemmän stressiä lukuvuoden alussa kuin lopussa. Lisäksi en-

simmäisen luokan alussa luokanopettajat todennäköisesti aloittavat heille täysin 

vieraan luokan kanssa, jolloin he eivät vielä tunne oppilaita ja näiden tarpeiden, 

mikä voi aiheuttaa heille stressiä. Oppilaantuntemus kasvaa lukuvuoden aikana, 

mikä voi näkyä hieman vähäisempänä stressinä keväällä.  
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Myös työhön liittyvien ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta oli hieman 

korkeampi syksyllä kuin keväällä, vaikka molempien lukukausien ERI-suhdelu-

vut olivat yli yhden. Tällainen ERI-suhdeluku voidaan tulkita niin, että ensim-

mäisen luokan luokanopettajat kokevat työnsä vaativan heitä ponnistelemaan 

enemmän, ja he kokevat saavansa palkkioita vähemmän ensimmäisen luokan 

syksyllä kevääseen verrattuna. Ponnistelujen ja palkkioiden epätasapainon voi-

daan katsoa kuvastavan työstressiä. Tulos mukailee aikaisempia tutkimustulok-

sia, joissa opettajat eivät koe saavansa työstään palkkioita ponnisteluistaan huo-

limatta (Hinz, Zenger, Brähler, Spitzer, Scheuch, & Seibt, 2014). Tuloksia vertail-

taessa on hyvä tuoda esille, että tässä tutkimuksessa ponnistelujen ja palkkioiden 

epäsuhtaa mittaavissa kysymyksissä palkkiot olivat riittävä palkka sekä työka-

vereilta ja esimieheltä tuleva arvostus. Tämän pohjalta tulos saa pohtimaan sitä, 

onko kyseiset palkkiot sellaisia, joita ensimmäisen luokan luokanopettajat tavoit-

televat työssään vai onko heillä muita palkitseviksi koettuja tekijöitä työssään. 

Tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota opettajien työhyvinvointiin ja sii-

hen, että opettajat saisivat työstään kiitosta ja kannustusta sekä tukea esimerkiksi 

oppilaiden huoltajilta tai esimieheltään.  

 Vuorovaikutuksen laadun osa-alueet pysyivät keskiarvoja tarkasteltaessa 

samantasoisena läpi lukuvuoden. Ohjauksellinen tuki oli vuorovaikutuksen laa-

dun osa-alueista kaikkein matalin, kun taas tunnetuki ja toiminnan organisointi 

olivat keskitasolla niin syksyllä kuin keväällä. Tulos vahvistaa tämänhetkistä pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmaa (2014), jossa esi- ja alkuopetuksessa opettajan 

tehtävänä on muun muassa kannustaa ja rohkaista oppilaita ja lisäksi kehittää 

oppilaan oppimaan oppimisen taitoja ja koululaiseksi kasvamista. Oppilaan kan-

nustus ja rohkaiseminen ovat osa tunnetukea, ja oppilaan oppimaan oppimisen 

taitojen kehittäminen vaatii opettajalta sääntöjen ja rutiinien asettamista, jotka 

kuvastavat toiminnan organisoinnin osa-aluetta (Pianta ym., 2008). Tutkimuksen 

tulokset vastaavat aikaisempaa suomalaista tutkimusta, sillä myös siinä tunne-

tuki ja toiminnan organisointi olivat keskimääräisellä tasolla ja ohjauksellinen 

tuki matalampi (Salminen ym., 2012). Tulos ohjauksellisen tuen mataluudesta 
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herättää pohtimaan, millaista palautetta opettaja tarjoaa oppilaille, miten luo-

kassa keskustellaan ja millaista kieltä opettaja opetustilanteissa käyttää. Nykyi-

sessä opetussuunnitelmassa korostuvat vahvasti dialogisuus ja kielitietoinen pe-

dagogiikka, joten sillä osa-alueella opettajilla on vielä kehittämistä.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, missä määrin koettu työstressi, 

ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta ja vuorovaikutuksen laatu ovat yhtey-

dessä toisiinsa lukuvuoden aikana. Tulokset osoittivat, ettei vuorovaikutuksen 

laadun, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdan ja koetun työstressin välillä ollut 

merkitsevää yhteyttä. Tulos poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista, joissa on to-

dettu opettajan stressillä ja tunnetuella (Penttinen ym., 2020) sekä stressillä ja toi-

minnan organisoinnilla olevan yhteyttä toisiinsa (Pakarinen ym., 2010a; Pentti-

nen ym., 2020). Tulos herättää pohtimaan myös sitä, että voiko opettajan kokema 

työstressi olla myös myönteistä ja sen vuoksi, sillä ei ole yhteyttä vuorovaikutuk-

sen laatuun. Hurin, Joen ja Buettnerin (2016) tutkimustulos vastaa tätä ajatusta, 

koska opettajien korkea stressi ei välttämättä vaikuta siihen, miten he toimivat 

oppilaiden kanssa. Yhteyttä pitäisi kuitenkin tarkastella tarkemmin, koska olisi 

hyvä saada lisää ajankohtaista tietoa stressin ja vuorovaikutuksen laadun väli-

sestä yhteydestä. Tiedon kautta, tulevaisuudessa osattaisiin arvostaa vuorovai-

kututusta yhtenä luokanopettajien keskeisenä työkaluna sekä ennakoida sen 

mahdollisia yhteyksiä opettajien työssä jaksamiseen.  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä oltiin kiinnostuneita siitä, miten luo-

kanopettajan raportoima tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli yhteydessä 

opettajien koettuun työstressiin, ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhtaan ja vuo-

rovaikutuksen laatuun syksyllä ja keväällä. Tuloksissa ilmeni, ettei käyttäytymi-

sessä ja sosioemotionaalisella alueella tukea tarvitsevien oppilaiden määrän ja 

koetun työstressin välillä ollut yhteyttä syksyllä eikä keväällä. Tulos eroaa aikai-

semmista tutkimuksista, sillä etenkin käyttäytymiseen tukea tarvitsevien oppi-

laiden nähdään aiheuttavan stressiä esi- ja alkuopetuksen opettajille (Lambert, 

O’Donnell, Kusherman, & McCarthy, 2006).  

Kuitenkin syksyn ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta ja keväällä tukea 

tarvitsevien oppilaiden määrällä löytyi positiivinen ja merkitsevä yhteys, eli mitä 
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enemmän opettaja koki ponnistelevansa syksyllä, sitä suurempi oli opettajan ra-

portoima tukea tarvitsevien oppilaiden määrä keväällä. Tulos saa pohtimaan 

sitä, voiko opettajan liiallinen kuormittuneisuus syksyllä vähentää hänen kyky-

ään huomioida oppilaat, jotka mahdollisesti tarvitsisivat apua ja tukea käyttäy-

tymisen haasteisiin lukuvuoden aikana. Korkeiden ponnistelujen on todettu vä-

hentävän ammatillista tehokkuutta ja lisäävän kyynisyyttä (Gluschkoffin ym., 

2016), joten tämä voi olla osa syy edellä mainittuun tutkimustulokseen. Toisaalta 

ponnistelut kertovat myös siitä, että opettaja kokee joutuvansa tekemään töitä ja 

ponnistelemaan työssään haastavien oppilaiden mukaan. Tämä näkyy sitten 

myöhemmin tukea tarvitsevien oppilaiden määrässä keväällä, kun opettaja oppii 

tunnistamaan oppilaiden tarpeet lukuvuoden kuluessa.  

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän ja vuorovaikutuksen laadun välillä 

löytyi kaksi merkitsevää ja negatiivistä yhteyttä. Mitä enemmän opettaja antoi 

ohjauksellista tukea syksyllä, sitä vähemmän hän raportoi keväällä luokassaan 

olevan tukea tarvitsevia keväällä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ohjauksellisen 

tuen laadun on nähty estävän tehtävää välttelevää käyttäytymistä etenkin esi- ja 

alkuopetusikäisillä oppilailla (Pakarinen ym., 2011). Tulos voi kertoa siitä, että 

opettajan palautteen laatu ja kielellinen ohjaaminen auttavat oppilaita säätele-

mään omaa käyttäytymistään.  

Tuloksista ilmeni myös, että syksyllä opettajan raportoima tukea tarvitse-

vien oppilaiden määrä oli negatiivisesti yhteydessä kevään toiminnan organi-

sointiin. Mitä vähemmän tukea tarvitsevia oppilaita opettajat raportoivat luokas-

saan syksyn aikana sitä korkeampilaatuista oli toiminnan organisointi keväällä. 

Tulos voi heijastella sitä, että jos luokassa on paljon haastavia oppilaita, opetta-

jalla on luokan hallinnan ja sääntöjen ylläpitämisen kanssa haasteita keväällä. 

Myös oppimiseen käytettävä aika voi jäädä vähäiseksi, jos opettajan aika menee 

keväällä sääntöjen kertaamiseen ja rikkomusten käsittelyyn.  
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4.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

Tässä tutkimuksessa otoskoko oli määrälliseen tutkimukseen pieni (N = 53), mikä 

vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Otoskoko oli niin 

pieni, ettei sen voi nähdä kuvaavan koko perusjoukkoa luotettavasti (Metsä-

muuronen, 2011). Pienen otoskoon lisäksi, tämän tutkimuksen osallistujat olivat 

kaikki Keski-Suomesta, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan Suomen kaikkia 

ensimmäisen luokan luokanopettajia. Myös osallistujista kaikki olivat naisia, jo-

ten tuloksissa ei ole nähtävissä muita sukupuolia. Jatkossa olisi tärkeää tutkia 

stressin ja vuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä isommalla aineistolla, 

jossa olisi muita sukupuolia naisten lisäksi ympäri Suomea.  

Mittareiden osalta tulee huomioida, että Siegristin (1996) ponnistelujen ja 

palkkioiden epäsuhtaa kuvaavien syksyn ja kevään ponnistelujen ja palkkioiden 

Cronbachin alfat olivat matalia. Cronbachin alfan mataluuteen voi otoskoon li-

säksi vaikuttaa se, että alkuperäisen 23 väittämän sijasta tähän tutkimukseen va-

likoitui ainoastaan kahdeksan väittämää. Jos tutkimuksessa olisi käytetty enem-

män väittämiä, Cronbachin alfat olisivat voineet olla korkeampia. Vuorovaiku-

tuksen laadun osalta tutkimusavustajien tekemiä CLASS-arviointeja voidaan pi-

tää luotettavina, sillä he kävivät koulutuksen menetelmän käyttöön ja harjoitte-

livat ennen varsinaisia koodauksia. Arvioitsijareliabiliteetit olivat myös korkeita.  

Muuttujista syksyn toiminnan organisointi, kevään ponnistelujen ja palkki-

oiden epäsuhta sekä kevään ohjauksellinen tuki eivät täyttäneet normaali-

suusoletuksia. Analyysin ja tulosten luotettavuuden vuoksi näiden muuttujien 

kohdalla korrelaatiokertoimet raportoitiin Spearmanin korrelaatiokertoimella ja 

lineaarisessa regressioanalyysissa tulokset raportoitiin Bootstrap-menetelmää 

hyödyntäen.  

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, mitkä tekijät tekevät ensimmäisen 

luokan syksystä haastavampaa, sillä tuloksissa ilmeni, että koettu työstressi ja 

ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta olivat korkeampia syksyllä kuin keväällä. 

Olisi mielenkiintoista selvittää myös, millaisia palkkioita luokanopettajat tavoit-

televat ja kokevat saavansa työstään, sillä tässä tutkimuksessa ilmenin, että pon-

nistelut olivat palkkioita voimakkaampia. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia 
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vuorovaikutuksen laadun ja työstressin yhteyttä suuremmalla otoskoolla, sillä 

tässä tutkimuksessa saatiin vain suuntaa antavia tuloksia pienen otoskoon 

vuoksi. Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella tätä yhteyttä myös ylemmillä 

luokka-asteilla sekä huomioida muita tekijöitä, jotka voivat selittää työstressin ja 

vuorovaikutuksen laadun välistä yhteyttä. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä keskittyä luokanopettajien työhyvinvoinnin tu-

kemiseen yksilötasolla, jotta pystyttäisiin turvaamaan niin opettajien kuin oppi-

laiden hyvinvointi. Väsynyt opettaja voi vältellä opettajan ja oppilaiden välisiä 

vuorovaikutustilanteita, mikä voi vaikuttaa etenkin opettajan antamaan tunne-

tukeen negatiivisesti (Siekkinen ym., 2013). Tämä ei ole välttämättä asia, johon 

opettajat tähtäävät työssään. Lisää toimivimpia työssä jaksamista tukevia keinoja 

tulisi löytää opettajien käyttöön, koska opettajien työuupumus ja työstressi ovat 

lisääntyneet 2013 vuodesta 2017 vuoteen huomattavasti (Länsikallio ym., 2018). 

Myös liian suuri osa opettajista tuntee keinottomuutta kuormittuneisuuden 

edessä, sillä monet opettajat harkitsevat alan vaihtamista. 

 Jotta voitaisiin ennaltaehkäistä työstä johtuvaa stressiä ja muita työstä joh-

tuvia negatiivisia tunteita, niitä olisi hyvä käsitellä jo luokanopettajakoulutuk-

sesta lähtien. Työstä johtuvan stressin ennaltaehkäisyyn niin luokanopettajakou-

lutuksen, työpaikan kuin koko yhteiskunnan pitäisi tarjota matalan kynnyksen 

välineitä, miten kehittää omaa työssä jaksamista. Työpaikan tehtävä on huolehtia 

siitä, että työntekijät voivat työssään hyvin ja puuttua aikaisin mahdollisiin hait-

tatekijöihin yksilö- sekä yhteisötasolla (Rautio, 2010). Esimerkiksi Kidgerin ja 

kumppaneiden (2015, 81) tutkimuksessa havaittiin, että avoimella, luotettavalla 

ja kunnioittavalla työyhteisöllä ja hyvillä kollegasuhteilla on todettu olevan yh-

teyttä parempaan hyvinvointiin ja vähäisiin masennusoireisiin.  

On toisaalta myös positiivista, että tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen 

laadun ja työstressin välillä ei löytynyt merkitsevää yhteyttä. Kuitenkin jatkossa 

olisi tärkeää tietää, mihin vuorovaikutuksen laadun osa-alueeseen työstressi 

mahdollisesti vaikuttaa ensimmäisenä, jotta pystyttäisiin ennakoimaan vuoro-

vaikutuksen heikosta laadusta koituvat seuraukset sekä opettajalta että oppi-
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laalle. Lisäksi jatkossa olisi tärkeää selvittää, voiko laadukkaan vuorovaikutuk-

sen toteutuminen ennaltaehkäistä työstressin syntymistä. Luokanopettajien vuo-

rovaikutuksen laatu ja työstressi ovat asioita, jotka ovat työssä läsnä jollain lailla 

koko ajan, joko näkyvästi tai näkymättömästi. Jotta opettajan työ pysyy mielek-

käänä ja houkuttelevana myös tulevaisuudessa, on kaikkien alaa opiskelevin, 

alalla työskentelevien sekä alaa tutkivien vastuu kiinnittää huomiota siihen, mi-

ten vuorovaikutuksen laatu ja työstressi näyttäytyvät yhdessä tai erikseen, sillä 

sen kokeminen voi olla hyvin yksilöllistä.  
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