
“Kaksi on enemmän kuin yksi” – Luokanopettajaopiskelijoiden 

ja opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta 

Valtteri Pulkkinen 

 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Kevätlukukausi 2021 

Opettajankoulutuslaitos 

Jyväskylän yliopisto 

  



 
 

TIIVISTELMÄ 

Pulkkinen, Valtteri. 2021. ”Kaksi on enemmän kuin yksi - Luokanopettajaopiskelijoiden 

ja opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Jyväskylän yliopisto. 44 sivua. 

Tutkimuksessa selvitin luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia 

yhteisopettajuudesta. Toteutin tutkimukseni osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa 

Uutta luova asiantuntijuus -hanketta, jonka puitteissa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos 

toteutti teemaharjoittelun yhteistyökoulussa Päijät-Hämeessä syksyllä 2019. Tutkimukseen 

reflektiopäiväkirjojen kirjoittamiseen osallistui 12 opiskelijaa ja 12 opettajaa. Reflektiopäiväkirjoja 

hyödynnettiin haastatteluteemojen luomisessa. Varsinaisena tutkimusaineistona käytettyihin 

teemahaastatteluihin osallistui 4 opiskelijaa ja 4 opettajaa. Tutkimukseni tavoitteena oli lisätä 

tutkimusperustaista tietoa siitä, kuinka yhteisopettajuutta ja yhteisopettajuutta voitaisiin toteuttaa 

kouluissa.  

Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Käytin analysoinnin 

tukena Microsoft Excel- ja ATLAS.TI-ohjelmia. Reflektiopäiväkirjojen analyysin pohjalta loin 

tutkimukseni haastatteluteemat.  

Haastateltavien vastauksista nousi esiin vuorovaikutus yhteisopettajuudessa sekä opettajien 

erilaiset roolit yhteisopettajuudessa. Vuorovaikutukseen yhteisopettajuudessa kuului 

nonverbaalinen viestintä, kommunikoinnin ja yhteistyön kehittäminen, työskentelyilmapiiri ja 

läsnäolo. Opettajien erilaisiin rooleihin kuului työkokemus, työskentelyilmapiiri, oppimiskokemus, 

työn- ja roolijako sekä yhteistyö luokassa.  

Molempia teemoja yhdisti haastateltavien kokemus liian vähäisestä aikaresurssista. Aineiston 

analyysin ja tulkintani mukaan opettajien ja opiskelijoiden yhteisopettajuutta projektiviikon aikana 

olisi edistänyt mahdollisuus etukäteen toteutettavalle yhteissuunnittelulle sekä yhteiselle 

keskustelulle viikon aikana. Yhteisopettajuus oli kaikille tutkimukseen osallistuneille positiivinen 

kokemus. Tutkimukseni antoi arvokasta lisätietoa, jonka avulla yhteisopettajuutta ja sen 

toteuttamista voidaan kehittää sekä kouluissa että opettajankoulutuslaitoksissa. 
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1 JOHDANTO 

Yhteisopettajuudella, kuten kaikella toteuteltavalla opetuksella, tulee olla tavoite ja peruste 

sille, miksi yhteisopettajuutta toteutetaan tavallisen opetuksen sijaan. Cookin ja Friendin 

(1995) mukaan tärkeimmät perustelut yhteisopettajuudelle ovat erilaisten 

oppimismahdollisuuksien lisääminen kaikille oppilaille, opetuksen tehostaminen, 

erityisoppilaiden leimaantumisen vähentäminen sekä ammatillinen tuki ja oman osaamisen 

vahvistaminen (Cook & Friend 1995, 3). 

Yhteisopettajuus ja ammatillinen oppiminen liittyvät olennaisesti toisiinsa. 

Yhteisopettajuutta toteuttavilla opettajilla on mahdollista kehittää omaa ammattitaitoaan 

työskentelemällä yhteistyössä toisen vertaisen kanssa. Cookin ja Friendin (1995) 

perusteluista etenkin ammatillinen tuki ja oman osaamisen vahvistaminen ovat 

tutkimuskontekstini kannalta olennaisia seikkoja. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestö (OECD) toteutti vuonna 2018 kansainvälisen opetuksen ja oppimisen tutkimuksen, 

johon osallistui 48 maata tai aluetta. Suomesta tutkimukseen osallistui vuonna 2018 

perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 kouluista yli 150 rehtoria ja yli 2800 opettajaa 

(Opetushallitus, 2019). Tutkimuksesta kävi ilmi, että Suomessa suurin osa kouluista tarjoaa 

uusille opettajilleen perehdytystä, mutta enemmistö opettajista ei ole osallistunut 

perehdyttämistoimintaan lainkaan (TALIS 2018, 84). Uuden opettajan haasteet ovat suuret 

ja työn aloitusvuosia kuvaa usein yksinäisyys – monissa kouluissa opettaja tekee työtä 

vieläkin yksin suljettujen ovien sisällä (TALIS 2018, 85).  Suomen Opettajaksi Opiskelevien 

liiton (SOOL, 2019) mukaan ensimmäiset työvuodet ovat opettajalle tärkein vaihe työhön 

kiinnittymiseen. TALIS 2018 -raportin mukaan (2018, 85) kun perehdytys hoidetaan hyvin, 

se luo uudelle opettajalle turvallisen olon ja sillä on suuri merkitys työmotivaatiolle ja 

työhyvinvoinnille. Salovaaran ja Honkosen (2013, 268) mukaan toisen opettajan tuki ja 

kannustus on tärkeää monella tapaa.  

Tutkimus toteutettiin osana Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hanketta. Hanke oli 

yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2020 rahoittamista ja 

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan kuuluvista hankkeista. ULA-hankkeen 

tavoitteena oli uudistaa opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta sisällöllisesti ja 
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rakenteellisesti tukemalla jaettua asiantuntijuutta ja sitä mahdollistavaa toimintakulttuuria. 

(Tarnanen, Toikka, Kaukonen, Kostiainen & Martin, 2020.) Teemaharjoittelu, jonka 

yhteydessä toteutin tutkimukseni, oli yksi ULA-hankkeeseen kuuluneista koulukokeiluista. 

Tutkimukseni tavoitteena oli tuoda esiin luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien 

kokemuksia yhteisopettajuudesta ja yhteisopettajuuteen liittyvistä mahdollisuuksista ja 

haasteista. Lisäksi tavoitteena oli saada tutkimukseen osallistujat pohtimaan omaa 

opettajuuttaan ja yhteisopettajuuden hyödyntämistä omassa työssään tulevaisuudessa. 
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2  OPETTAJANKOULUTUS JA AMMATILLINEN 

OPPIMINEN 

2.1 Ammatillinen oppiminen opettajankoulutuksessa 

Opettajankoulutus ja ammatillinen oppiminen rakentavat opettajan ammatillista osaamista. 

Tässä osiossa avaan ammatillista oppimista niin koulutuksessa kuin työelämässä. Suomessa 

opettajankoulutusta toteutetaan kahdeksassa yliopistossa, kymmenessä eri kaupungissa: 

Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kokkolassa, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, 

Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Opettajankoulutukseen voi hakeutua kevään 

yhteishaussa. Kaikki kasvatusalan yliopisto-opintoihin hakeutuvat osallistuvat 

valtakunnalliseen kasvatusalan valintakokeeseen (VAKAVA), josta pisterajan yli päässeet 

opiskelijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeiden sisältö vaihtelee eri 

yliopistoissa. 

Vuonna 2005 opettajankoulutus muuttui kaksiosaiseksi yliopistotutkinnoksi, joka 

koostuu kolmen vuoden ja 180 opintopisteen kandidaatin tutkinnosta sekä kahden vuoden 

ja 120 opintopisteen maisterin tutkinnosta (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011, 34). 

Opettajankoulutuksen opintosuunnitelma koostuu viidestä eri osa-alueesta. Näitä ovat 

akateemiset tieteenalan opinnot, tutkimusopinnot, pedagogiset opinnot, kieli- ja 

viestintäopinnot sekä vapaavalinnaiset opinnot. Näiden lisäksi opiskelijat tekevät itselleen 

eHopsin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka tarkoituksena on ohjata 

opiskelijoita suunnittelemaan opintojaan ja tavoitteitaan sekä auttamaan heitä pääsemään 

näihin tavoitteisiinsa. (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011, 34-35.)  

Opettajan työ on ytimeltään vaativaa, tietointensiivistä akateemista asiantuntija- ja 

ihmissuhdetyötä (Husu & Toom 2016, 9). Näin ollen opettajan ammatissa tarvitaan 

monipuolista osaamista ja opettajan osaamista voidaan tarkastella useista erilaisista 

teoreettisista näkökulmista. Keurulainen (2006, 224) on jaotellut opettajan osaamisalueet 

neljäksi laajaksi osaamisalueeksi: ammattispesifit osaamisalueet ovat oppimisen 

ohjaaminen sekä toimintaympäristöjen kehittäminen, ja yleiset osaamisalueet ovat 

yhteistyö ja vuorovaikutus sekä jatkuva oppiminen. Husu ja Toom (2016, 12) kuitenkin 
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toteavat, että mitään yhtä yhtenäistä, empiiriseen tutkimukseen perustuvaa jäsennystä 

opettajan ydinosaamisalueista ei ole olemassa. Osa tutkijoista tarkastelee opettajan 

osaamista opettajan työn ja tehtävän kokonaisuuden suunnasta laajasti ja osa puolestaan 

keskittyy opettajan osaamiseen erityisesti luokkahuonevuorovaikutuksen ja oppilaiden 

oppimisen näkökulmasta (Husu & Toom 2016, 12). 

Opettajan työn luonteesta sekä siinä tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta johtuen 

Husun ja Toomin (2016, 18) mukaan tulisi pohtia, millaista opettajan perus- ja 

täydennyskoulutuksen tulisi olla, missä se tulisi järjestää ja ennen kaikkea miten se tulisi 

pedagogisesti organisoida. Suomalainen opettajankoulutus tarjoaa opiskelijoille valmiudet 

toimia itsenäisesti opettajana, ohjaajana sekä kasvattajana (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016). Opettajankoulutuksen kasvatustieteen opintojen tavoitteena on kartuttaa opiskelijan 

taitoa ja tietoa ohjata erilaisia oppijoita sekä antaa välineitä, joilla kehittää heidän omaa 

opettajuuttaan. Kaikissa opettajankoulutuksissa suoritetaan pedagogiset opinnot, jotka 

sisältävät ohjattuja opetusharjoitteluja. Suomalaisilla opettajankoulutuslaitoksilla on 1 - 2 

omaa koulua, joissa opiskelijat voivat suorittaa opetusharjoittelunsa. Lisäksi harjoitteluja on 

mahdollista suorittaa myös muissakin kouluissa näin sovittaessa.  

Yliopistot saavat itsenäisesti suunnitella oman opetussuunnitelmansa, joten tästä 

syystä ei ole yhtä tarkkaa opetussuunnitelmaa, joka ohjaisi kaikkien Suomen 

opettajankoulutuslaitosten opetusta (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011). Niemi & Jakku-

Sihvonen (2011, 33) kuitenkin lisäävät, että on olemassa opetusministeriön asettamat raamit, 

joita kaikkien yliopistojen, jotka opettajankoulutusta tarjoavat, tulee noudattaa.  

Luokanopettajan koulutuksen kasvatustieteen opinnot ovat muuttuneet kolmen 

vuosikymmenen aikana vahvasti tieteellissävytteisemmiksi (Rantala, Salminen & Säntti 

2010, 58). Tästä syystä opetusharjoittelun määrä opettajankoulutuksessa on pienentynyt 

viime vuosikymmeninä.  Opetusharjoitteluita on nykyään yhteensä neljä, joista kaksi on 

suunniteltu toteutettavaksi kandidaatin opinnoissa ja kaksi maisterivaiheen opinnoissa. 

Nykyisin opetusharjoitteluiden määrä vastaa 13 opintoviikkoa – 1990- luvulla harjoittelut 

vastasivat 17 opintoviikkoa, 1980- luvulla 20 opintoviikkoa (Rantala ym. 2010, 63).  

Opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu opettajan käsityksistä siitä, millainen 

opettaja hän haluaa olla ja millaisena opettajat itse kokevat ammattitaitoisen opettajan 

(Meijer, de Graaf & Meirink 2011, 3). Opetusharjoitteluiden tavoitteena on tukea 
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opiskelijoita kartuttamaan ammatillisia taitojaan opetuksen ja oppimisen tutkimisessa, 

kehittämisessä ja arvioinnissa (Niemi & Jakku-Sihvonen 2009, 8). Jokaiselle 

opetusharjoittelulle on asetettu tavoitteet, joihin opettajaopiskelijan tulee kiinnittää 

huomiota työskentelyssään, esimerkiksi arviointiin. Opiskelijat ja opettajankouluttajat 

arvioivat tavoitteiden toteutumista opetusharjoitteluiden päätteeksi. Hammernessin ym. 

(2005, 358) mukaan on selvää, että kaikki opettamisen taidot eivät voi kehittyä pelkkien 

ammatillisten opintojen pohjalta, vaan opettajan ammatillinen oppiminen on 

elämänmittainen prosessi. Tästä syystä opettajien tulisi tarkastella omaa työtään ja 

osallistua mahdollisuuksien mukaan ammatillisten opintojensa jälkeen 

täydennyskoulutuksiin. 

2.2 Ammatillinen kehittyminen työelämässä 

Yksi keskeisistä syistä toteuttaa koulujen ja opettajankoulutuslaitosten yhteistyötä on 

opettajien ammatillinen kehittyminen. Nummenmaan ja Välijärven (2006, 201) mukaan 

opettajankoulutuksessa saatu tieto vanhenee nopeasti ja menettää käyttöarvoaan 

työelämässä. Lisäksi heidän mukaansa opettajankoulutuksessa ei ehditä eikä kyetä 

opettamaan kaikkia työelämän vaatimia taitoja. Suomessa opettajankoulutus on 

tutkimusperustaista, ja Niemen (2010, 42) mukaan siksi myös opettajien 

täydennyskoulutuksen tulisi olla tutkimusperustaista. Hänen mukaansa koulutuksesta 

työhön siirryttäessä on vaarana, että opettajat menettävät valmiutensa kohdata työnsä 

tutkijan tavoin.  

Opettajien täydennyskoulutuksia järjestävät pääasiallisesti yliopistot (Niemi & Jakku-

Sihvonen 2009, 44).  Suomessa opettajankoulutuslaitokset toteuttavat erilaisia hankkeita 

yhteistyössä koulujen kanssa, jollainen on esimerkiksi ULA-hanke, sekä 

täydennyskoulutuksia työelämässä oleville opettajille. 

Niemen (2010) mukaan opettajankoulutus tulisi nähdä jatkumona, joka koostuu 

kolmesta osasta: opettajien peruskoulutuksesta, nuorten, vastavalmistuneiden opettajien 

työhöntulo-ohjauksesta sekä täydennyskoulutuksesta työuran myöhemmissä vaiheissa 

(Niemi 2010, 42). Opettajien täydennyskoulutuksen rahoittamisesta vastaa kunta, jossa 
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opettaja työskentelee. Kunnilla on oikeus päättää, onko kyseessä olevalla opettajalla tarvetta 

ja oikeus osallistua täydennyskoulutuksiin.  

Opettajan ammatillinen kehittyminen ei aina vaadi ulkopuolisen tahon järjestämää 

koulutusta. Koulun johto voi luoda oppimisympäristön, jonka avulla opettajat voivat pyrkiä 

tunnistamaan kehittämiskohteitaan yhdessä muiden kollegoiden kanssa (Postholm 2018, 3). 

Postholmin (2012, 21) mukaan oppiminen yhteistyössä muiden opettajien kanssa on paras 

tapa opettajalle kehittää omaa opettamistaan. Opettajan osaamisen kehittymisellä on 

positiivinen vaikutus myös oppilaiden oppimiseen. Yhteisopettajuus on myös yksi 

ammatillisen oppimisen keinoista. Dahlgrenin ja Partasen (2012) mukaan yhteisopettajuus 

ja yhdessä oppiminen luovat opettajille erinomaisen mahdollisuuden ammatilliseen 

kehittymiseen. Myös Bacharachin, Heckin ja Dahlbergin (2008) tutkimuksen mukaan 

opettajat kokivat yhteisopettajuuden tukevan ammatillista kasvua ja kehitystä. 
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3 YHTEISOPETTAJUUS 

3.1 Näkökulmia yhteisopettajuuteen 

Yhteisopettajuus, josta Suomessa käytetään myös termiä samanaikaisopettajuus, on 

koulumaailmassa käytetty opettajien työmuoto. Yhteisopettajuus ei kuitenkaan tarkoita 

pelkästään luokassa tehtävää samanaikaisopettajuutta, vaan kuten Malinen ja Palmu (2017, 

10) kirjoittavat, yhteisopettajuus on laajempaa opettajien yhdessä tekemää yhteistyötä. 

Yhteisopettajuuteen kuuluu yhdessä toteutetun opetuksen lisäksi myös yhteinen 

suunnittelu ja yhteinen opetuksen arviointi (Takala 2010; ks. myös Malinen & Palmu 2017, 

10; Salovaara & Honkonen 2013, 268).   Lisäksi Salovaaran ja Honkosen (2013, 268) mukaan 

yhteisopettajuuteen kuuluu myös jaettu vastuu kaikista opetusryhmän oppilaista.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014, 36, 65, 68, 73) käytetään 

termiä samanaikaisopetus. Vastaavasti englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään 

termiä co-teaching, jonka suora käännös on yhteisopettajuus (Bacharach ym. 2008; Cook & 

Friend 2005; Thousand, Villa & Nevin 2006). Termit yhteisopettajuus ja yhteisopetus usein 

sekoitetaan keskenään. Luokkahuoneessa toteutettava yhteisopetus on yksi 

yhteisopettajuuden muodoista. Yhteisopetus terminä tarkoittaa opetusta, joka 

suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä (Salovaara & Honkonen 2013, 268). Myös 

tutkimuksessani yhteisopetus sisältyy yhteisopettajuuden käsitteen alle. Yhteisopetuksella 

viitataan tilanteeseen, jossa vähintään kaksi opettajaa jakaa keskenään työn, josta opettaja 

on perinteisesti vastannut yksin (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 5). Yhteisopetuksessa voivat 

luokanopettajat tehdä yhteistyötä joko erityis-, aineen- tai toisen luokanopettajan kanssa.  

Yhteisopettajuuden varsinainen luokkahuoneessa tapahtuva työskentelymuoto eli 

yhteisopetus voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin sen mukaan, mikä on opettajien roolien 

suhde toisiinsa (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 25). Pulkkinen ja Rytivaara (2005, 28) ovat 

jakaneet rinnakkain opettamisen kolmeen eri variaatioon, jossa he mukailevat Thousandin, 

Villan ja Nevinin (2006) malleja teoksesta The Many Faces of Collaborative Planning and 

Teaching. Thousandin, Villan ja Nevinin (2006) yhteisopetuksen mallien ensimmäisessä 

variaatiossa oppilaat jaetaan ryhmiin, joista kullekin on nimetty oma opettaja. Toisessa 

variaatiossa oppilaat jaetaan ryhmiin, jotka kiertävät tunnin aikana kunkin opettajan 
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työpisteessä. Vaihtoehtoisesti ryhmillä voi olla kiinteä työpiste ja opettajat kiertävät 

pitämässä omaa opetustaan eri ryhmien työpisteillä. Kolmannessa variaatiossa oppilaat 

jaetaan ryhmiin ja opettajat valvovat koko luokan työskentelyä ja kiertävät ryhmien luona 

neuvomassa heidän tarpeidensa mukaan. (Pulkkinen & Rytivaara 2015, Thousand, Villa & 

Nevin, 2006.) 

Pulkkisen ja Rytivaaran luomat yhteisopetuksen mallit ovat avustava ja täydentävä 

opettaminen, rinnakkain opettaminen ja tiimiopettaminen. Avustava ja täydentävä 

opettaminen on yhteisopetuksen ensimmäinen malli. Avustava ja täydentävä opettaminen 

on Pulkkisen ja Rytivaaran (2015, 25) mukaan se, mistä opettajat usein aloittavat 

yhteisopetuksen. Tässä tilanteessa toisella opettajista on vetovastuu ja toinen opettajista 

avustaa tarvittaessa. Pulkkinen ja Rytivaara (2015, 26) mainitsevat mallin hyväksi puoleksi 

sen yksinkertaisuuden: on helppo kokeilla yhteisopetusta ja totutella toisen opettajan 

läsnäoloon luokassa, kun molemmilla on selkeät roolit. Kyseisen yhteisopetuksen mallin 

hyviä puolia ovat oppilaiden tarkkailun ja eriyttämisen mahdollisuudet. Opettajilla on 

enemmän aikaa seurata oppilaiden toimintaa ja työskentelyä, kun toisella opettajalla on 

vetovastuu opetettavasta asiasta. Yhteisopetuksessa avustava opettaja voi paneutua 

enemmän auttamaan heikompia oppilaita, jolloin he saavat tarvitsemansa tuen ja tuntia 

vetävä opettaja voi keskittyä tunnin läpivientiin ja suurempaan oppilasryhmään. 

Avustavassa ja täydentävässä opettamisessa työpari voi muodostua myös 

luokanopettajasta ja erityisopettajasta, jolloin erityisopettaja on avustavana ja täydentävänä 

opettajana antamassa tukensa sitä tarvitseville oppilaille. Kyseisessä opetusmallissa 

erityisopettajan tuki on useamman oppilaan saatavissa, toisin kuin eriytetyssä 

oppimisympäristössä, jossa tietyt oppilaat lähetetään erityisopettajan luokkaan 

opiskelemaan. (Pulkkinen & Rytivaara, 2015, 26.) 

Avustavan ja täydentävän opettamisen mallissa on myös huonot puolensa. Opettajien 

roolijako saattaa vakiintua sellaiseksi, että toinen opettaja on aina avustajan roolissa 

(Pulkkinen & Rytivaara 2015, 26). Yhteisopetuksen tarkoituksena on, että luokassa on kaksi 

yhdenvertaista toimijaa, joten yhteisopetusta suunnitellessa on tärkeää muistaa roolijaon 

selkeys. Myös oppilasryhmä vaikuttaa yhteisopettajuuden rooleihin. Kun yhteisillä 

tunneilla on vain toisen opettajan oppilasryhmä, opettajien tehtäviin luokassa kannattaa 

kiinnittää erityistä huomiota (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 26). Tällaisessa tilanteessa omaa 
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oppilasryhmää ohjaava opettaja on voinut tottua tietynlaisiin metodeihin, joita hän ei suostu 

muokkaamaan yhteisopettajuudessa. Pulkkinen ja Rytivaara (2015, 26) korostavat yhteisen 

keskustelun ja opettajaparin kuuntelemisen merkitystä yhteisopetuksessa.  

Rinnakkain opettaminen on toinen yhteisopetuksen malli (Pulkkinen & Rytivaara 

2015). Rinnakkain opettamisen mallissa oppilaat on jaettu kahteen ryhmään, joissa 

molemmissa on yksi opettaja (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 27). Opetusryhmä on jaettu 

pienempiin ryhmiin, joita kumpikin opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan. Ryhmät voivat olla 

saman- tai erikokoisia ja ryhmien oppitunnin sisältö voi olla erilainen. Rinnakkain 

opettamisen perinteisiä muotoja ovat esimerkiksi työpajatyöskentely, jossa jokaista työpajaa 

ohjaa eri opettaja. Työpajoissa oppilaat kiertävät eri työpajasta toiseen, jossa he 

työskentelevät joko itsenäisesti tai opettajajohtoisesti riippuen pajojen, opettajien ja 

oppilasryhmien määrästä. (Pulkkinen & Rytivaara, 2015, 27.) 

Tiimiopettaminen on yhteisopetuksen kolmas malli. Tiimiopettamisessa kaksi 

opettajaa tekee yhdessä saman työn, jonka he tekisivät normaalisti yksin: suunnittelevat, 

toteuttavat ja arvioivat opetuksen (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 29). Pulkkisen ja Rytivaaran 

(2015, 29) mukaan tiimiopetuksessa on olennaista yhteinen vastuu oppilaista ja kaikesta 

opetukseen liittyvistä asioista. Tiimiopettaminen ei välttämättä onnistu heti yhteistyön 

aluksi, sillä se vaatii tekijöiltään hyvää keskinäistä luottamusta. Bacharachin ym. (2008, 46) 

tutkimuksessa työparin keskinäinen luottamus nousi esiin yhtenä vaikuttavana tekijänä 

työparin keskinäisessä suhteessa. Molempien opettajien työpanoksen tulisi tuntua tärkeältä 

ja riittävältä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että molempien opettajien tulisi olla vastuussa 

samoista asioista, vaan töitä voidaan jakaa opettajien kesken esimerkiksi heidän 

erityisosaamisensa tai koulutuksen perusteella. Vaikka oppilasryhmää opetetaan 

yhteistyössä, ei se tarkoita sitä, etteikö tiimiopettajuudessa rooleja voitaisi jakaa ennen 

oppituntia. Olennaista on, että opettajat ovat tasavertaisia keskenään ja he tekevät yhdessä 

työtä oppilaiden hyväksi.   

3.2 Yhteisopettajuuden hyödyt 

Yhteisopettajuuden toteuttamista suunnitellessa täytyy opettajille olla selvää, miksi 

kyseinen työskentelytapa halutaan valita. Cookin ja Friendin (1995, 3) mukaan opettajien 
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tulee selventää itselleen ja toisilleen, mitä he haluavat saavuttaa yhteisopettajuudellan. 

Heidän mukaansa tärkeimmät perustelut yhteisopettajuudelle ovat erilaisten 

oppimismahdollisuuksien lisääminen kaikille oppilaille, opetuksen tehostaminen, 

erityisoppilaiden leimaantumisen vähentäminen sekä ammatillinen tuki ja oman osaamisen 

vahvistaminen.  

Oppimismahdollisuuksien lisäämisellä pyritään mahdollistamaan kaikkien 

oppilaiden oppiminen (Cook & Friend 2005, 3). On ymmärrettävää, etteivät kaikki oppilaat 

opi samalla tavalla, joten erilaisia oppimistapoja tarjoamalla useampi oppilas voi oppia 

opetettavan asian. Sen lisäksi, että erilaiset oppimismahdollisuudet tukevat heikompia 

oppilaita, Cookin ja Friendin (2005, 3) mukaan erilaiset oppimismahdollisuudet tukevat 

myös lahjakkaampia oppilaita, koska heille voidaan tarjota yksilöllisiä tapoja kehittää 

heidän omaa osaamistaan.  

 Yhteisopettajuuden hyötyjä voidaan tarkastella kaikkien koulun toimijoiden 

näkökulmasta. Yhteisopettajuuden hyötyihin opettajille kuuluu vastuunjako useamman 

aikuisen kesken. Yhteisopettajuus mahdollistaa työn jakamisen, jokaisen osaamisen 

hyödyntämisen ja vertaisen tuen saamisen (Dahlgren & Partanen 2012, 237). Tämä tukee 

myös opettajien työssäjaksamista.  

Yhteisopettajuus toimii myös ammatillisena kehittäjänä (Bacharach ym. 2008; 

Dahlgren & Partanen 2012; Salovaara & Honkonen, 2013). Työskennellessä yhteistyössä 

toisen opettajan kanssa voivat kumpikin oppia toisiltaan. Yhdessä keskustelemisen ja 

tekemisen kautta saa virikkeitä, ideoita ja uudenlaisia tapoja opettaa (Salovaara & 

Honkonen 2013, 268). Yhteisopettajuus myös rikastuttaa sekä oppilaiden että opettajien 

kouluarkea (Salovaara & Honkonen 2013, 268).  

Oppilaat hyötyvät kahden aikuisen läsnäolosta luokassa. Yhdessä opettaminen voi 

toimia tehokkaan tuen keinona ja kahden tai useamman aikuisen läsnäolo vaikuttaa 

esimerkiksi luokanhallinnallisiin asioihin.  Yhteisopettajuus on lisäksi tärkeä tuen muoto 

erityisopetuksessa, jossa erityisoppilas on integroituna perusopetuksen ryhmään (Keeley 

2015, 13). Tämän lisäksi oppilaat hyötyvät yhteisopettajuudessa toteutettavasta arvioinnista 

– näkökulmia ja kokemuksia oppilaan oppimisesta jakavat voivat tarkastella oppilasta yhtä 

aikuista monipuolisemmin (Dahlgren & Partanen 2012, 237).  
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Dahlgren ja Partanen (2012) mainitsevat artikkelissaan myös yhteisopettajuuden 

hyödyt kouluyhteisölle ja yhteiskunnalle. He tarkastelevat yhteisopettajuutta inkluusion 

näkökulmasta. Kouluyhteisölle yhteisopettajuuden hyödyt näkyvät mahdollisuutena ottaa 

luokkaan vastaan erilaisia oppijoita, jotka saavat yhteisopettajuuden myötä perusopetuksen 

ryhmässä tarvitsemansa tuen (Dahlgren & Partanen 2012, 243). Yhteisopettajuudesta 

yhteiskunta hyötyy Dahlgrenin ja Partasen (2012, 243) mukaan erityisoppilaan 

kokemuksesta opiskella perusopetuksen ryhmässä. Näin oppilaalle ei synny kynnystä 

toiselle asteelle siirtymisessä ja tämä myös voi ehkäistä oppilaan syrjäytymistä. 

Bacharach ym. (2008) selvittivät tutkimuksessaan opettajien ja opettajaopiskelijoiden 

kokemuksia heidän yhdessä suunnittelemastaan ja toteuttamastaan yhteisopettajuudesta. 

Tutkimuksen osallistujien kokemusten mukaan viisi tärkeintä yhteisopettajuuden 

ulottuvuutta olivat suunnittelu, kommunikointi, työparin välinen suhde, luokkahuoneessa 

toteutetut ratkaisut sekä tietopohja yhteisopettajuudesta. Vertailen tutkimukseni tuloksia 

pohdintaosiossa näihin viiteen esiin nousseeseen ulottuvuuteen, koska Bacharach ym. 

(2008) tutkivat tutkimuksessaan nimenomaan opettajaopiskelijoiden ja opettajien 

kokemuksia yhteisopettajuudessa, kuten minä omassa tutkimuksessani. Näin ollen tulokset 

ovat keskenään vertailtavissa.  

 

 

 

  



16 
 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia työelämässä olevien opettajien sekä 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia yhteisopettajuudesta ja yhteisopetuksesta. Sen 

lisäksi tarkastelen, millaisia mahdollisia eroavaisuuksia opettajien ja 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksien välillä on. Tutkimus toteutettiin ULA- 

hankkeen koulukokeilussa syksyllä 2019, jossa opettajat ja luokanopettajaopiskelijat 

toimivat työpareina monialaisen projektiviikon aikana. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millä tavoin opettajat ja luokanopettajaopiskelijat kokevat yhteisopettajuuden? 

2. Millaiseksi opettajat ja luokanopettajaopiskelijat kokevat yhteisopettajuuden toteutetun 

monialaisen projektin näkökulmasta? 

 

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka yhteisopettajuutta ja 

yhteisopetusta voitaisiin toteuttaa. Tällä tavoin yhteisopettajuutta ja yhteisopetusta sekä 

niiden opetusta voitaisiin jatkossa kehittää niin opettajankoulutuksessa kuin kouluissa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskohde ja osallistujat 

Tutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luovaa asiantuntijuus - 

hanketta. ULA-hanke on neljän yliopiston laaja kehittämishanke koskien opettajien perus- 

ja täydennyskoulutusta, jonka lähtökohtana on ilmiölähtöinen sekä elinikäinen oppiminen. 

(ULA, 2020.) Osana ULA-hanketta toteutettiin useita koulukokeiluja, joista yhdessä toteutin 

tutkimukseni. Koulukokeilu toteutettiin Jyväskylän yliopiston 

luokanopettajaopiskelijoiden teemaharjoitteluna syksyllä 2019 Päijät-Hämeessä 

sijaitsevassa opettajankoulutuslaitoksen yhteistyökoulussa.  

Opetusharjoitteluun osallistui 13 luokanopettajaopiskelijaa, mukaan lukien itseni sekä 

13 opettajaa yhteistyökoulusta.  Heistä 12 opiskelijaa ja 12 opettajaa osallistui projektiviikon 

aikana toteutettuun reflektiopäiväkirjojen kirjoittamiseen. Reflektiopäiväkirjoja käytin 

haastatteluteemojen luomiseksi. Neljä opiskelija-opettaja-työparia osallistui 

teemahaastatteluihin, mikä muodostaa varsinaisen tutkimusaineiston. Itse en kirjoittanut 

harjoittelun aikana reflektiopäiväkirjoja tutkijapositioni takia. 

Koulukokeilun tavoitteena oli toteuttaa monialainen oppimiskokonaisuus, jota 

luokanopettajat ja opiskelijat suunnittelivat ja ohjasivat yhteistyössä yhden viikon ajan. 

Monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena oli terve elämä, jonka pohjalta oppilaiden oli 

tarkoitus toteuttaa heitä kiinnostavasta aiheesta tutkimus ja tehdä presentaatio 

tutkimustuloksistaan viikon päätteeksi järjestettäville Terve elämä -messuille. Työskentelyä 

ohjasi Otava Oppimisen palvelujen Terve Elämä -oppimiskokonaisuuden materiaali, jonka 

pohjalta opettajien ja opiskelijoiden oli tarkoitus suunnitella projektiviikon sisältö 

alakouluikäisille sopivaksi. 

Oppilaat oli ennakkoon jaettu noin 20 oppilaan ikäsekoitteisiin ryhmiin ja jokaista 

ryhmää ohjasi opettaja–opiskelijapari. Ryhmät oli jaettu esikoulu-kolmasluokkalaisiin sekä 

neljäs- kuudesluokkalaisiin. Jokainen ikäsekoitteinen ryhmä oli puolestaan jaettu noin 

neljän hengen oppilastiimeihin, joissa oppilaat yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat 

tutkimuksensa. Oppilastiimeissä oli oppilaita ryhmän jokaiselta luokka-asteelta. 
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5.2 Aineiston keruu  

Aineisto kerättiin syksyllä 2019 järjestetyn opetusharjoittelun aikana sekä keväällä 2020. 

Syksyllä kerätty aineisto koostuu luokanopettajaopiskelijoiden (n = 12) ja opettajien (n = 12) 

kirjoittamista reflektiopäiväkirjoista, joissa he reflektoivat työpäiviä yhteisopettajuuden 

näkökulmasta. Reflektiopäiväkirjoja hyödynsin teemahaastattelun teemojen luomiseksi. 

Tutkimukseen osallistujien oli tarkoitus kirjoittaa päiväkirjaa päivittäin harjoittelu- tai 

työpäivän päätteeksi. Reflektiopäiväkirjoja kertyi yhteensä 90 kappaletta, joten aineistoa ei 

kertynyt jokaiselta viikonpäivältä tasaisesti. Kirjoitettujen reflektiopäiväkirjojen määrä 

vaihteli maanantain 24 vastauksesta perjantain 13 vastaukseen.  

Päiväkirjamuotoinen tekstiaineisto kerättiin Webropol-verkkokyselylomakkeella. 

Tutkimukseen osallistujille oli jaettu pysyvä linkki verkkokyselylomakkeeseen, johon 

heidän oli tarkoitus käydä vastaamassa projektipäivien päätteeksi. Reflektiopäiväkirjoissa 

käsiteltiin luokanopettajaopiskelijan ja opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta. 

Tutkimukseen osallistujat kirjoittivat viikon ajan päivittäin päiväkirjaa siitä, kuinka 

yhteisopettajuus sujui yhdessä työparin kanssa. Reflektiopäiväkirjaa ohjattiin seuraavilla 

kysymyksillä: 

 

- Miten yhteisopettajuus sujui? Kuvaa työskentelyäsi ja ajatuksia siitä seuraavien kohtien 3.-

5. mukaan.  

3. Oppilastiimien ohjaaminen yhteistyössä 

4. Vuorovaikutus opettajan ja opettajaopiskelijan välillä 

5. Materiaalien ja laitteiden käyttö 

 

- Kuvaile kokemuksiasi tästä päivästä vapaamuotoisesti kohtien 6.-8. mukaan 

6. Mitä koit oppineesi tästä päivästä? 

7. Millaisissa tilanteissa koit, että omasta tai työparisi osaamisesta olisi ollut 

erityisesti apua? 

8. Millaisia tunteita työskentely kollegaparisi kanssa herätti sinussa tänään? 
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Reflektiopäiväkirjojen analysointivaiheessa seurasin, millaista mahdollista muutosta 

vastauksista on havaittavissa viikon aikana ja millaisia samankaltaisuuksia tai 

eroavaisuuksia on havaittavissa opettajien ja opiskelijoiden välillä.  

Varsinaiseen tutkimusaineistoon, teemahaastatteluihin, tavoitteenani oli saada 

kahdeksan haastateltavaa, eli neljä projektiviikolla keskenään työskennellyttä opettaja – 

opiskelijaparia. Reflektiopäiväkirjojen kirjoittamiseen osallistuneilta opettajilta ja 

opiskelijoilta tiedustelin halukkuutta osallistua tutkimukseni haastatteluosioon. 

Haastatteluihin valikoitui neljä ensimmäistä myöntävää vastausta antanutta työparia. Kaksi 

luokanopettajaopiskelijaa, jotka osallistuivat monialaisen viikon toteutukseen, eivät voineet 

osallistua tutkimuksen haastatteluihin eettisistä ja tutkimuksen luotattavuuteen liittyvistä 

syistä. Opiskelijat kuuluivat kanssani samaan tutkielmaseminaariryhmään, joten he olivat 

tietoisia tutkimukseni tavoitteesta, joten tämä olisi saattanut ohjata heidän vastaamistaan 

haastatteluissa.   

Haastatteluaineisto kerättiin videohaastatteluilla keväällä 2020. Videohaastatteluihin 

käytin Microsoft Teams -sovellusta. Loin jokaiselle haastateltavalle oman kanavan, jonne 

pystyin viemään jo ennen haastatteluja niiden tueksi tarvittavaa materiaalia, kuten 

projektiviikon aikataulua ohjanneen Terve Elämä -kartan. Lisäksi kanavan luominen 

mahdollisti haastatteluiden tallentamisen sekä tietokoneen muistiin että pilvipalveluun. 

Koin tämän tarpeelliseksi ominaisuudeksi materiaalien säilyttämisen näkökulmasta. Tämän 

lisäksi nauhoitin haastattelut varmuustoimenpiteenä puhelimeni ääninauhurisovelluksella.  

Haastattelut oli tarkoitus toteuttaa kasvokkain, mutta vallinneen covid-19-

pandemiatilanteen takia haastattelut jouduttiin toteuttamaan vaihtoehtoisella tavalla. 

Haastattelut toteutettiin yksi osallistuja kerrallaan teemahaastatteluina. Haastattelun 

teemat rakennettiin reflektiopäiväkirjojen analyysin perusteella. Tavoitteena oli, että 

haastatteluilla saataisiin täydennettyä opiskelijoiden ja opettajien reflektiopäiväkirjoista 

saatuja vastauksia. Haastattelurungossa oli kolme pääkysymystä: 

 

- Kuinka kuvailisit oppilastiimien ohjaamista yhteistyössä kollegasi kanssa? 

- Kuinka kuvailisit vuorovaikutusta kollegaparisi kanssa?  

- Kuinka kuvailisit työtapojanne kollegiaalisessa yhteistyössä? 
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Kaikki pääkysymykset sisälsivät myös täydentäviä kysymyksiä, jotta haastateltavat saisivat 

kuvattua ajatuksiaan jokaisesta teemasta mahdollisimman monipuolisesti. 

Haastattelurunko sisälsi lisäksi taustakysymyksiä, esimerkiksi ”Kenen kanssa toimit 

kollegaparina?” sekä tarkentavia kysymyksiä, esimerkiksi ”Näkyikö tämä jossain tietyssä 

projektin vaiheessa?” Haastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia ja litteroitua 

haastatteluaineistoa kertyi 27 sivua. 

5.3 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa tuon esille, miten olen analysoinut reflektiopäiväkirjojen ja haastatteluiden 

aineistot. Kuvailen analyysiani vaiheittain, jotta kenen tahansa lukijan olisi mahdollista 

toistaa tekemäni analyysi. Kummankin aineiston analyysista on oma alalukunsa. 

5.3.1 Reflektiopäiväkirjojen aineiston analyysi 

Kaksiosaisen aineiston takia toteutin aineiston analyysia kahdella eri ohjelmalla, mutta 

samaa analyysimetodia käyttäen. Laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan usein 

kokonaisuutena, vaikka aineisto koostuisi erillisistä tutkimusyksiköistä (Alasuutari 2012). 

Tutkimukseni aineiston keruun vaiheittaisuuden vuoksi reflektiopäiväkirjojen analyysi tuli 

toteuttaa kokonaisuudessaan ensin, ennen kuin pystyin rakentamaan 

teemahaastattelurunkoa. Reflektiopäiväkirjat toimivat tutkimuksessani työvaiheena 

tutkimuksen haastattelurungon teemojen rakentamiseksi. Tästä syystä 

reflektiopäiväkirjojen analyysin tuli olla tarkka, jotta haastatteluiden teemat olisivat 

tutkimuksen näkökulmasta merkittävät. Reflektiopäiväkirjoista ei ollut tarkoitus kerätä 

varsinaista tutkimusaineistoa, joten niiden tuloksia en esittele varsinaisessa tulososiossa. 

Hyödynsin reflektiopäiväkirjojen analyysissa Microsoft Excel -ohjelmaa, koska 

kyseinen ohjelma sisältää lajittelu- ja suodatustoiminnot. Lisäksi Webropol -

verkkokyselyohjelmasta sain tuotua tutkimukseni datan suoraan Exceliin. Hyödynsin 

aineiston analyysissani myös Microsoft Word -sovellusta, johon koostin yhteen tiedostoon 

muistiinpanoja ja ajatuksiani, joita nousi esiin analysoimastani aineistosta. Loin lisäksi 

toisen tiedoston, johon koostin varsinaisia tutkimustuloksiani.  
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Analysoin reflektiopäiväkirjojen aineistoa kvalitatiivisen sisällönanalyysin 

periaatteiden mukaan (Elo & Kyngäs 2007; Gering 2015; Vaismoradi, Jones, Turunen & 

Snelgrove 2016). Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin reflektiopäiväkirjoja 

Webropol-verkkokyselyohjelmassa. Luin reflektiopäiväkirjat ensin läpi kysymys 

kerrallaan, jolloin kaikkien vastanneiden tekstit näkyivät kysymyksen alla. Lisäksi 

tarkastelin reflektiopäiväkirjojen vastaajien ja tekstin määrää ja sisältöä päiväkohtaisesti. 

Tämä analyysin vaihe oli alustavaa aineistoon tutustumista, jonka aikana pyrin löytämään 

toistuvia huomioita yhteisopettajuudesta, jotka mahdollisesti olisivat tutkimuksen kannalta 

merkityksellisiä. 

Analyysin toisessa vaiheessa vein aineiston Microsoft Excel -sovellukseen, jossa 

aineiston tarkempi tarkastelu oli mahdollista. Jatkoin aineiston läpikäyntiä tekemällä 

alustavia muistiinpanoja, jotta aineisto tulisi itselleni tutuksi ennen tarkemman analyysin 

aloittamista. Tarkastellessani aineistoa pyrin löytämään lisää vastauksia yhdistäviä 

tekijöitä, joista voisin seuraavassa analyysivaiheessa luoda koodeja. Sovelluksen lajittelu -

toiminnon avuilla pystyin tarkastelemaan aineistoa päiväkohtaisesti. Tekstiä lukiessani tein 

havaintoja vastaajien kokemuksien muutoksesta viikon aikana. 

Kolmannessa analyysivaiheessa aloitin aineiston koodaamisen tekemieni havaintojen 

pohjalta. Kokosin aineistosta toistuvat asiat erillisiksi koodeiksi. Tässä analyysivaiheessa 

kävin aineistoa läpi kysymys kerrallaan ja kirjoitin koodien alle päiväkirjoissa toistuneet 

asiat. Esimerkkinä kysymyksestä Oppilastiimien ohjaaminen yhteistyössä, josta loin 

koodin: opetusvastuun kasaantuminen. Koodi rakentui tekstistä tekemieni havaintojen 

pohjalta: Päävastuu tunnin vetämisestä oli opiskelijalla - vetovastuu projektista oli selvästi itselläni. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä 

teoreettismetodologisesta näkökulmasta – aineistoa tarkastellessa kiinnitetään huomiota 

vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun 

kannalta ”olennaista” (Alasuutari 2012). Kokosin luokanopettajaopiskelijoiden ja opettajien 

päiväkirjoista nousseet teemat omiin osioihinsa, joita voisin vertailla myöhemmissä 

analyysin vaiheissa.  

Seuraavassa analyysivaiheessa aloin muodostamaan laajempia, kysymyskohtaisia 

koodeja edellisessä analyysivaiheessa kerääntyneistä koodeista. Erilliset raakahavainnot 

yhdistetään yhdeksi havainnoksi tai ainakin harvemmaksi havaintojen joukoksi (Alasuutari 



22 
 

2012). Lajittelin koodit reflektiopäiväkirjojen kysymyksien alle. Tämä helpotti koodien 

analysointia myöhemmissä analyysin vaiheissa sekä haastattelurungon suunnittelussa.  

Esimerkiksi edellisen analyysivaiheen koodit opetusvastuun kasaantuminen ja oppilaiden 

ohjaaminen yhteistyössä muodostivat laajemman kysymyskohtaisen koodin työnjako. 

Taulukossa 1 yläriville on merkitty kysymys tai sen teema ja kysymyksen alle 

reflektiopäiväkirjoista koostetut kolme laajennettua, kysymyskohtaista pääkoodia. 
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Taulukko 1. Reflektiopäiväkirjojen kysymyskohtaiset pääkoodit 

 

 

Näitä laajempia koodeja luodessani luin aineiston useasti läpi ja pyrin luomaan sellaisia 

pääkoodeja, joiden sisään mahtuisi mahdollisimman paljon aiemmin luomiani koodeja.  On 

tärkeää huomioida, että osa koodeista saattaa sisältää sekä positiivisia että negatiivisia 

tulkintoja, esimerkiksi työnjako, jossa osa vastaajista kertoi työnjaon tasavertaiseksi, kun osa 

vastaajista taas koki työkuorman työvaiheen mukaan jakautuneen epätasaisesti.  Tämän 

analyysivaiheen lopussa käsittelin ylijääneet koodit, jotka eivät mahtuneet yhdenkään 

kysymyskohtaisen pääkoodin sisään. Pääkoodien ulkopuolelle jäi esimerkiksi koodi 

työskentelytilat, joka sisälsi aiemmassa analyysivaiheessa esiin nousseet koodit työskentely 

käytävillä ja vieras luokkahuone. Tein tulkinnan, etteivät nämä koodit olleet merkityksellisiä 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta.  

Viimeisenä analyysivaiheena ennen haastattelurungon luomista, tiivistin 

kysymyskohtaiset pääkoodit haastatteluteemoiksi, joita hyödyntäisin teemahaastatteluiden 

luomisessa. Taulukossa 2. vasemmalle puolelle on merkitty reflektiopäiväkirjojen analyysin 

pohjalta luodut haastatteluteemat, ja oikealle teemoihin sisältyvät reflektiopäiväkirjojen 

kysymyskohtaiset pääkoodit 

Oppilastiimien 

ohjaaminen 

yhteistyössä 

Vuorovaikutus 

opettajan ja 

opettajaopiskelijan 

välillä 

Materiaalin ja 

laitteiden käyttö 

Mitä koit 

oppineesi 

tästä päivästä? 

Millaisissa 

tilanteissa koit, 

että omasta tai 

työparisi 

osaamisesta olisi 

ollut erityisesti 

apua? 

Millaisia tunteita 

työskentely 

kollegaparisi 

kanssa herätti 

sinussa tänään? 

Työnjako Positiivinen 

kokemus 

Laitteiden 

toimimattomuus 

Laitteiden 

käyttö 

Materiaalin käyttö Positiiviset tunteet 

Yhteissuunnittelun 

merkitys 

Kehitys positiiviseen 

suuntaan 

Työnjako Oppi 

oppilaista 

Ryhmien 

ohjaaminen 

Yhteisten 

keskustelujen 

puuttuminen 

Opettajan 

kokemus 

Vastuunjako Kehitys 

positiiviseen 

suuntaan 

Ryhmän 

ohjaaminen 

eri tavoin 

Oppilaantuntemus Molemminpuolista 

kritiikkiä 
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Taulukko 2. Reflektiopäiväkirjojen analyysin pohjalta luodut haastatteluteemat 

Haastatteluteema Reflektiopäiväkirjojen pääkoodit 

Oppilastiimien ohjaaminen Työn- ja vastuunjako, positiiviset tunteet, 

ryhmien ohjaaminen 

Opettajaparin kanssa kommunikointi Yhteisten keskustelujen puuttuminen, 

molemminpuolinen kritiikki, positiivinen 

kokemus, kehitys positiiviseen suuntaan, 

yhteissuunnittelun merkitys, vastuunjako, 

positiiviset tunteet 

Työtavat yhteisopettajuudessa Opettajan kokemus, oppilaan tuntemus, 

laitteiden ja materiaalien käyttö, niiden 

toimimattomuus sekä kehitys positiiviseen 

suuntaan; oppi oppilaasta, positiiviset 

tunteet, ryhmän ohjaaminen eri tavoin 

 

Näiden reflektiopäiväkirjoista nousseiden kolmen teeman pohjalta rakensin tutkimuksen 

teemahaastattelurungon. Teemoihin sisältyvät päiväkirjojen kysymyskohtaiset koodit, joita 

hyödynsin haastattelurungon tarkentavia kysymyksiä tehdessä.  

 

5.3.2 Haastatteluaineiston analyysi 

Toteutin haastatteluaineiston analyysin Atlas.ti-ohjelmalla. Nauhoitin videohaastattelut 

Microsoft Teams -sovelluksella, josta sain ladattua haastatteluvideot oman tietokoneeni 

muistiin sekä pilvipalveluun. Litteroin aineistoni neljään eri tiedostoon. Jokainen tiedosto 

sisälsi monialaisella viikolla työparina toimineiden osapuolien haastattelut. Koin tämän 

hyödyttävän minua analyysivaiheessa, jossa tulisin vertaamaan opettajien ja 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia.  Opettajien ja opiskelijoiden haastatteluaineistot 

olivat eriteltyinä kaikkien analyysivaiheiden läpi, jotta pystyin vertailemaan niitä 

tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa.  
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Haastatteluaineiston laadullinen sisällönanalyysi mukaili reflektiopäiväkirjojen 

analyysia. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luin litteroidut haastatteluaineistot useaan 

kertaan läpi, jotta aineisto tulisi minulle tutuksi. Myöhemmin loin kopiot kaikista 

litterointitiedostoista, joihin pystyin kirjoittamaan havaintojani tekstin oheen Wordin 

kommenttitoiminnolla. Pyrin löytämään haastateltavien vastauksista toistuvia asioita, jotka 

olisivat tutkimuksen viitekehyksen kannalta merkittäviä, esimerkiksi valmiin materiaalin 

tuoma struktuuri. Lisäksi merkitsin ylös havaintoihini asiat, joista haastateltavilla oli 

työparinsa kanssa yhtenevä tai eriävä kokemus. Havaintojeni pohjalta loin koodeja jokaisen 

haastatteluteeman alle, joiden toistuvuutta pystyin tarkastelemaan Atlas.ti-ohjelmalla. 

Esimerkiksi teema: työtavat yhteisopettajuudessa materiaalin tuntemus, sekä teema: 

opettajaparin kanssa kommunikointi, reflektointi.  Kuten haastatteluaineiston analyysin 

koodeja esittävästä taulukosta 3 käy ilmi, osa koodeista toistuu useammassa 

haastatteluteemassa, kuten oppilastuntemus.  

 

Taulukko 3. Haastatteluaineiston analyysin koodit 

 
Oppilastiimien ohjaaminen Tutustumisen merkitys, epätasainen 

opetusvastuu, oppilastuntemus, roolien 
epäselvyys, materiaalin tuntemus 
 

 
Opettajaparin kanssa kommunikointi 

 
Reflektointi, työn vahvistaminen, 
suunnitelmien läpikäynti, vaivatonta, 
kolleganomaista, jännitys, tehokkuus, eleet, 
ilmeet, luontevaa, hermostuneisuus, 
palautteen anto, avoimuus, suoruus, 
huumori, ryhmähenki, yhteinen keskustelu 
 

 
Työtavat yhteisopettajuudessa 

 
Materiaalin tuntemus, oppilaan 
kohtaaminen, toimintatavat, 
yksinkertaisuus ohjeiden annossa, 
oppilaiden vapaus työskennellä, 
oppilastuntemus, pedagoginen taito, 
positiivinen pedagogiikka 
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Haastatteluaineiston analyysin toisessa vaiheessa siirsin litteroidut haastattelut Atlas.ti- 

ohjelmaan, jossa lähdin tarkastelemaan aiemmin luomieni koodien toistuvuutta 

haastateltavien vastauksista. Loin litteroiduista aineistosta yhden tiedoston, jotta pystyin 

vaivattomammin tarkastelemaan tiettyjen koodien esiintyvyyttä haastatteluaineistossa. 

Tässä analyysin vaiheessa aloin luomaan laajempia pääkoodeja aiemmin tekemistäni 

koodeista niiden esiintyvyyden ja teoreettisen viitekehyksen perusteella. Tein tulkintaa 

aiemmin tekemistäni koodeista ja pyrin yhdistelemään mielestäni samaa asiaa eri tavalla 

kuvailevia koodeja, kuten jännitys ja hermostuneisuus. Lajittelin pääkoodit haastattelun 

teemojen mukaan. Taulukon 4 vasemmalla puolella ovat haastatteluteemat, oikealla 

puolella luomani pääkoodit. 

Taulukko 4. Haastatteluaineiston pääkoodit 

 
Haastatteluteemat 
 

 
Pääkoodit 

 
Oppilastiimien ohjaaminen 
 

 
Roolijako, yhteistyö luokassa   

 
Opettajaparin kanssa kommunikointi 

 
Nonverbaalinen vuorovaikutus, 
vuorovaikutuksen syveneminen, työn 
kehittäminen, aikaresurssi 
 

 

Työtavat yhteisopettajuudessa 

 
Opettajan kokemus, työskentelyilmapiiri, 
läsnäolo, oppimiskokemus, työnjako, 
aikaresurssi  
 

 

Analyysini viimeisessä vaiheessa loin edellisessä analyysivaiheessa muodostamieni 

pääkoodien pohjalta kaksi teemaa: vuorovaikutus yhteisopettajuudessa ja opettajien 

erilaiset roolit yhteisopettajuudessa. Tulkintani mukaan osa koodeista sisältyi kumpaankin 

luomaani teemaan ja tämän takia ne toistuvat tuloksissa. Taulukossa 5 vasemmalla puolella 

on luomani teemat, vasemmalla haastatteluaineistosta luomani pääkoodit. 
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Taulukko 5. Haastatteluaineiston analyysin pohjalta luodut teemat 

Vuorovaikutus yhteisopettajuudessa Nonverbaalinen vuorovaikutus, 

vuorovaikutuksen syveneminen, työn 

kehittäminen, aikaresurssi, yhteistyö 

luokassa, työskentelyilmapiiri, läsnäolo, 

aikaresurssi 

Opettajien erilaiset roolit 

yhteisopettajuudessa 

Opettajan kokemus, työskentelyilmapiiri, 

oppimiskokemus, työnjako, aikaresurssi, 

roolijako, yhteistyö luokassa 

 

5.4 Eettiset ratkaisut 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset 

uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 

tavalla (TENK 2012, 6). Hyvä tieteellinen käytäntö on ohjannut kaikkia tekemiäni valintoja 

koskien tutkimukseni toteuttamista, kuten haastateltavien valintaa.  

Tutkittavien osallistumispäätökseen vaikuttaa se, mitä osallistuminen tutkimukseen 

konkreettisesti tarkoittaa (Kuula 2015). Toin tutkimuksen osallistujille ilmi tutkimukseni 

aineistonkeruumenetelmät ja mitä niihin osallistuminen käytännön tasolla tarkoittaa. 

Tutkimuksen osallistujien tuli antaa lupa käyttää heidän reflektiopäiväkirjojaan 

tutkimuskäytössä, ennen kuin he pääsivät vastaamaan kyselyyn. Tutkimuksen 

haastatteluosioon osallistuminen oli vapaaehtoista ja ennen haastatteluita toin 

haastateltaville ilmi, millainen haastattelu on, kuinka se tullaan toteuttamaan ja kuinka 

heidän haastatteluitaan tullaan käyttämään tutkimuksessani.  

Tallensin kaiken tutkimuksessani keräämän aineiston omalle tietokoneelleni. 

Reflektiopäiväkirjat ja haastattelut tallentuivat lisäksi erilaisiin pilvipalveluihin, joiden 

palvelimet sijaitsevat fyysisesti jossain. Tällöin aineiston on mahdollista joutua 

ulkopuolisten saataville. Reflektiopäiväkirjat tallentuivat Webropol- 
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verkkokyselyohjelmaan, jonka avulla reflektiopäiväkirjat keräsin ja haastattelut tallentuivat 

videohaastatteluissa käytetyn Microsoft Teamsin kautta OneDrive-pilvipalveluun. 

Tutkimukseni osallistujat eivät ole tunnistettavissa tutkimustekstistäni, mutta 

luonnollisesti heidän henkilöllisyytensä käy tutkijalle ilmi tutkimusaineistossani. Kuitenkin 

Kuulan (2015) mukaan tunnisteellista tutkimusaineistoa voi käyttää tieteellisen 

tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksen raportissa osallistujien henkilötiedot eivät käy ilmi. 

Reflektiopäiväkirjoihin osallistujat vastasivat anonyymisti. Haastatteluissa anonymiteetin 

säilyttäminen ei ollut mahdollista, mutta huomioin haastatteluiden litteroinnissa erilaiset 

tunnistetiedot, kuten nimet. Litteroinneissani haastateltavien nimet tulevat ilmi, mutta en 

tuo tunnistettavia tietoja julki tutkimukseni aineistolainauksissa, vaan opettajilla ja 

opiskelijoilla on numerotunnisteet 1.–4. Numerotunnisteen avulla pystyin tutkimuksessani 

vertailemaan työparien vastausten yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tulen hävittämään 

tutkimuksessani keräämäni aineiston siinä vaiheessa, kun aineiston säilyttäminen ei ole 

enää tarpeellista.  
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6 TULOKSET  

6.1 Kokemukset yhteisopettajuudesta 

Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli aiempaa kokemusta yhteisopettajuudesta 

työelämästä ja/tai opettajaopinnoista. Niin ikään kaikkien haastateltavien aiemmat 

kokemukset olivat positiivisia. Yhteisopettajuutta kuvailtiin antoisaksi työmuodoksi, josta 

hyötyvät sekä oppilaat että opettajat. Yhteisopettajuuden koettiin antavan yksittäisille 

oppilaille yksilöllisempää tukea luokkahuoneessa sekä mahdollistavan oppilaiden 

jakamisen erilaisiin ryhmiin. Yhteisopettajuutta toteuttavalle opettajalle yhteisopetuksen 

koettiin antavan useita työkaluja, joita ei yksin opettaessa pysty hyödyntämään, kuten 

mahdollisuus yhteissuunnitteluun, vastuualueiden jakamiseen, sekä ammatilliseen 

kehittymiseen. Tämä kävi ilmi esimerkiksi opiskelija 3. vastauksesta Lisäksi kahden 

opettajan erilaisten erityisosaamisalueiden koettiin olevan yksi yhteisopettajuuden hyvistä 

puolista. 

Aineistoesimerkki 1 

Mun ajatus ehdottomasti on se, että jos verrataan sellaista perinteistä mallia, jossa on jakotunteja ja 
yksi opettaja siihen, että on kokonainen ryhmä ja kaksi opettajaa, niin 1+1 on siinä tapauksessa 
enemmän. (Opettaja 1)  

Aineistoesimerkki 2 

Yleensä mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen yhdessä opettamiseen, et se on jotenkin aina antanut 
paljon, ku jos se toinen on hoitanut jotain osuutta, niin sitten ite on saanut hoitaa paremmin sen oman, 
oli se sitten ohjeiden anto tai luokanhallinnalliset asiat, et on paremmin saanut keskittyä siihen, et ei 
oo tarvinnu kaikkee hallita yhtä aikaa. (Opiskelija 3) 

 

Opettajien ja opiskelijoiden vastauksista nousi esiin asioita, joiden he kokivat vaikuttavan 

yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Haastateltavat kokivat, että yhteisopettajuutta 

toteutettaessa työnjaon ja struktuurin tulee olla selkeää, jotta kumpikin osapuoli tietää, mitä 

oppitunneilla on määrä tapahtua ja kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta tai ryhmästä. 

Vastauksissa mainittiin myös opettajien olevan erilaisia työntekijöitä, toiset tykkäävät tehdä 

töitä yksin, toiset yhdessä.  
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Eroavaisuutena opettajien ja opiskelijoiden vastauksissa oli havaittavissa 

yhteisopettajuuden eri muodot. Opettajien vastauksista nousi esiin yhteisopettajuus 

laajempana käsitteenä. Yhteisopettajuutta kuvattiin opettajan työhön opetustyön lisäksi 

kuuluvilla asioilla, kuten opettajien kokoukset, saman luokkatason opettajien 

yhteissuunnittelu, moniammatilliset palaverit, kummiluokkatoiminta sekä erilaiset 

projektit ja teemaviikot. Opiskelijoiden vastauksista toistuivat ainoastaan yhdessä 

suunnitellut ja toteutetut oppimiskokonaisuudet, joita he olivat toteuttaneet 

pääaineopinnoissaan. Tästä johtuen työparien vastaukset eivät olleet tältä osin yhteneväisiä. 

Haastateltavien ennakkokäsityksistä ennen projektiviikkoa nousi esiin huolenaiheita 

projektin läpiviennistä. He kokivat huolta oppilasryhmien toimivuudesta, jotka oli jaettu yli 

luokka- ja luokka-asterajojen, kuten opiskelijan 2. lainauksesta ilmenee. Erityisesti 

ryhmädynamiikka ja heikompien tai nuorempien oppilaiden osallisuuden takaaminen 

mietitytti haastateltavia ennen projektiviikon alkua. Lisäksi projektia ohjannut valmis 

materiaali herätti kysymyksiä, kuten kuinka alun perin yläkoululaisille suunniteltu 

materiaali tulisi toimimaan ala-asteikäisten oppilaiden kanssa. Aineistoesimerkistä käy ilmi 

opiskelija 2 huoli materiaalista.  

Aineistoesimerkki 3 

Oli niin iso ikähaitari oppilailla, että oli eskarista kolmosiin , että miten se tulee sitten toteutumaan 
niiden meidän materiaalien pohjalta, jotka oli loppuen lopuks aika haastavii, et miten sen saa sit 
eriytettyy sinne eskarille että myös kolmosille. (Opiskelija 2) 

Haastateltavat pohtivat projektin merkityksellisyyttä oppilaille eivätkä he olleet varmoja 

riittääkö varattu aikaresurssi projektin läpiviemiseen. Haastateltavien vastauksista nousi 

esiin myös opettajien heikko materiaalin tuntemus, mikä johtui yhteissuunnittelun 

puuttumisesta.  

 

Aineistoesimerkki 4 

Mut samalla myös huomasin, että kun saatiin tätä  matskua tutustuttavaks, niin tuli vähän sellanen 
olo, että mä en ymmärrä tästä mitään. (Opettaja 2) 

Haastateltavien odotuksissa ennen viikkoa oli selkeä ero opettajien ja opiskelijoiden välillä. 

Kaikki opettajat mainitsivat olleensa innoissaan mahdollisuudesta päästä toteuttamaan 

yhteisopettajuutta, ja tunnelma oli pääosin luottavainen ja odottavainen. Vastaavasti 
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opiskelijat mainitsivat jännittäneensä projektiviikkoa. Ainoastaan yhden opiskelijan 

vastaus oli yhteneväinen hänen työparinsa kanssa. Hän mainitsi olevansa innoissaan 

mahdollisuudesta päästä toteuttamaan yhteisopettajuutta yhdessä työelämässä toimivan 

luokanopettajan kanssa. 

Aineistoesimerkki 5 

Päällimmäinen fiilis oli semmonen innostunut. Yleensä on aina tosi mukavaa, kun koulun arkeen 
tulee jotain erilaista toimintaa. (Opettaja 3.) 

Aineistoesimerkki 6 

No, ennen tätä projektiviikkoa aika paljon ennakkokäsitykset tai ehkä pelotkin liitty siihen, että oli 
suht valmis paketti, että tuli mieleen saako tästä nyt yhtään koppia, kun ei oo ite niin paljon 
suunnitellut sitä, mutta sitten ne pelot hälveni kun rupes pienryhmissä suunnittelee. (Opiskelija 4.) 

6.2 Yhteisopettajuus koulukokeilussa 

Tämä tulosluku rakentuu haastatteluiden sisällönanalyysista nousseiden 

yhteisopettajuuteen liittyvien teemojen mukaisesti: vuorovaikutus yhteisopettajuudessa 

sekä opettajien erilaiset roolit yhteisopettajuudessa. Tarkastelen kummassakin alaluvussa 

opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia projektiviikolta kyseisistä teemoista. 

6.2.1 Vuorovaikutus yhteisopettajuudessa 

Haasteltavat kuvailivat työparien välisen vuorovaikutuksen olleen välitöntä ja sujuvaa, 

mutta myös niukkaa ja tehokasta. Työparien luonteet vaikuttivat vuorovaikutuksen laatuun 

positiivisesti: haastateltavat kokivat, että heidän työparinsa kanssa oli helppoa 

kommunikoida ja he kokivat sopineensa hyvin työpariksi. Luonteenpiirteet vaikuttivat 

myös vuorovaikutuksen tarkoitusperäisyyteen: lyhyet keskustelut, joita työparit kävivät, 

käsittelivät projektin eteenpäin viemistä, kuten opettaja 4 aineistoesimerkistä käy ilmi. 

Haastateltavilla oli halu viedä yhdessä projektia eteenpäin.  

Aineistoesimerkki 7 

Miun mielestä se niinku oli niukkaa, mut se oli toisaalta niinku aika suoraa ja rehellistä ja tehokasta 
ennen kaikkee. (Opettaja 4) 

Haastateltavien mukaan heidän ja heidän työpariensa välillä oli projektiviikon aikana 

nonverbaalista viestintää. Nonverbaalista viestintää käytettiin työparin työn 
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vahvistamiseksi sekä työparin ohjaamiseksi. Työparin työtä pyrittiin vahvistamaan 

esimerkiksi erilaisin elein ja ilmein, kuten nyökkäämällä tai näyttämällä peukkua. Työparia 

ohjattiin myös seuraamaan jonkin tietyn oppilasryhmän työskentelyä jonkinlaisella eleellä.  

Aineistoesimerkki 8 

Jos mä en ollut ihan varma meneeks tää näin niin mä saatoin vähän kääntyä häneen päin ja hän saattoi 
nyökätä tai näyttää jotain peukkua. (Opiskelija 4) 

Luonteenpiirteiden vaikutus yhteisopettajuuden toteuttamiseen nousi esiin haastateltavien 

vastauksista. Haastateltavat kokivat toimineensa työpariensa kanssa samoilla tavoilla 

oppilaiden kanssa. Työparit olivat aidosti innostuneita projektista ja työskentelyilmapiiriä 

pyrittiin pitämään rentona esimerkiksi huumorin avulla. Mahdolliset ongelmatilanneet 

pyrittiin ratkaisemaan tehokkaasti, jotta oppilaiden työskentelyaikaa ei kuluisi hukkaan, 

kuten opiskelija 4. toi haastattelussaan esiin.  

Aineistoesimerkki 9 

Molemmilla oli ehkä tapana just sillee rivakasti ja energisesti vastata niihin asioihin eikä tehty mistään 
ongelmia, et senkin takia varmaan suju tosi ongelmitta tää viikko. (Opiskelija 4.) 

Haastateltavien vastauksista nousi esiin oppilasryhmien ja opettajien keskinäinen 

ryhmähenki. Haastateltavat kokivat onnistuneensa työparinsa kanssa ryhmäyttämään 

oppilastiimit viikon alussa, minkä vuoksi tiimien työskentely sujui hyvin koko viikon ajan. 

Ryhmäyttämiseen oli käytetty paljon aikaa ensimmäisinä päivinä ja sillä koettiin olleen 

positiivinen vaikutus projektiviikon onnistumiseen. Ryhmäyttämisen koettiin olevan myös 

tärkeässä roolissa positiivisen työskentelyilmapiirin luomisessa.  Lisäksi työparin yhteinen 

linja, jonka opiskelija 2. mainitsee aineistoesimerkissä, oli toiminut projektiviikon aikana, 

joka oli helpottanut yhteisopettajuuden toteuttamista sujuvassa yhteistyössä. Selkeä 

työnjako nähtiin projektiviikon yhdeksi onnistumiseksi, vaikka työnjako ei ollut täysin 

tasainen opettajien ja opiskelijoiden välillä. 

Aineistoesimerkki 10 

Ryhmäyttäminen ja semmonen yhteinen sama linja koko sen viikon ajan, et se ei välity lapsille, et jos 
ois ollu tosi huono kemia tän opettajan kanssa niin kyllähän se lapsillekin välittyy. (Opiskelija 2) 

Kaikki haastateltavat kokivat onnistuneensa työparinsa kanssa keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä projektiviikon aikana. Vuorovaikutusta työparien 
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välillä kuvailtiin avoimeksi ja välittömäksi, joka näkyi haastateltavien mukaan jatkuvana 

keskusteluna projektin toteuttamisesta ja etenemisestä, sekä viikon loppupuolella arkisista 

asioista käydyissä keskusteluissa. Yhteistyön koettiin olleen luontevaa sekä tehokasta ja 

työparien välillä oli vallinnut keskinäinen luottamus oman työparin osaamisesta.  

Aineistoesimerkki 11 

No varmaan ainaki semmone välittömyys. Ja sillee niinku semmone nopeus ja tehokkuus, siinä 
määrin missä se oli mahollista. (Opettaja 4) 

Projektiviikon aikana ei työparien keskinäiselle vuorovaikutukselle ennen työpäiviä tai 

niiden jälkeen ollut juurikaan varattu aikaa. Puutteellinen aikaresurssi koettiin 

ongelmalliseksi keskinäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Haastateltavien mukaan 

päivien yhteinen alustus ja koonti olisi voinut edistää työparien yhteistyötä projektiviikon 

aikana. Haastateltavat kokivat, että heidän olisi tullut käydä enemmän keskustelua 

projektista työparinsa kanssa viikon edetessä. Yhteisen keskustelun kautta he olisivat 

voineet käydä läpi kulunutta päivää ja pohtia tulevan päivän suunnitelmaa. Haastateltavat, 

kuten opettaja 4 aineistoesimerkissään, korostivat, ettei tällaiselle keskustelulle ollut 

järjestetty aikaa, joten käytännössä he eivät tältä osin voineet tehdä viikon aikana mitään 

toisin. 

Aineistoesimerkki 12 

Miun mielestä ottaen huomioon nyt se mikä se oli ikään kuin se aika mitä siihen oli varattu niinku 
valmistautumiseen ja varsinki se että kun päivän aikana kun sitä aikaa ei ollu varattu, ni tota eipä se 
näissä puitteissa ois ollut ehkä mahollista. (Opettaja 4.) 

Aikaresurssi nousi esiin kaikkien haastateltavien vastauksista. Haastateltavat kokivat, että 

he olisivat voineet kehittää toimintaansa yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, 

mikäli heillä olisi ollut enemmän yhteistä aikaa ennen projektia ja projektiviikon aikana 

käydä keskustelua materiaalista ja projektin toteuttamisesta, kuten opettajan 3 lainauksesta 

ilmenee. Aikaresurssin puuttuminen koettiin olleen syynä myös epätasaiselle työnjaolle, 

sillä kaikilla opettajilla ei ollut tietoa omasta roolistaan. Yhteissuunnittelua olisi 

haastateltavien mukaan voitu lisätä, jos sille olisi varattu aikaa. Tällöin materiaali olisi ollut 

opettajillekin entuudestaan tuttu, eikä opetusvastuu olisi kasaantunut niin paljon 

opiskelijoille. 
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Aineistoesimerkki 13 

Tosi kiva ois ollu, jos me ois vähän keritty etukäteen aina, et mitä tänään tulee tapahtumaan - samoin 
sitten päivän lopussa, semmonen rauhallinen purkuhetki - et ei se ollut siitä vuorovaikutuksesta 
kiinni vaan ihan siitä hektisestä aikataulusta. (Opettaja 3) 

Eriävät kokemukset keskinäisestä vuorovaikutuksesta koskivat vuorovaikutuksen 

kehittymistä projektiviikon aikana. Työparin tultua tutuksi ja alkujännityksen laannuttua 

osa haasteltavista koki heidän ja heidän työparinsa keskinäisen vuorovaikutuksen 

kehittyneen parempaan suuntaan. Joidenkin opettajien mielestä alusta asti toiminut 

vuorovaikutus oli syy sille, ettei kehitystä tapahtunut. Heidän työparinsa kuitenkin kokivat 

vuorovaikutuksen helpottuneen viikon edetessä.  

 

6.2.2 Opettajien erilaiset roolit yhteisopettajuudessa 

Haastateltavat kokivat oppilastiimien ohjaamisen sujuneen hyvin yhteistyössä heidän 

opettajaparinsa kanssa. Oppilastiimejä oli ohjattu tasavertaisina toimijoina ja työparin 

molemmat osapuolet olivat jalkautuneet päivien aikana ryhmien pariin antamaan 

yksilöllisempää ohjausta. Työparit olivat tarkastelleet ryhmien työskentelyä yhdessä ja 

jakautuneet sitten antamaan tukensa niitä tarvitseville ryhmille. 

Aineistoesimerkki 14 

Tavallaan me molemmat katottiin se, että okei tämä ryhmä tarvii apua ja sen pysty sivusilmällä 
seuraa, missä parini on, minkä oppilasryhmän kaa hän on samaan aikaan ja kenen luo mun pitäis 
seuraavaks mennä. (Opiskelija 3) 

Viikon edetessä oppilastiimien ohjaamisessa oli tapahtunut haastateltavien mukaan 

kehitystä. Työparin, opettajien ja oppilaiden keskinäisen luottamuksen kertyessä viikon 

aikana yhteistyö kehittyi ja haastateltavien mukaan työskentelystä tuli luontevampaa ja 

rennompaa. Yhden työparin vastaukset olivat toisistaan poikkeavat. Opettaja koki 

työskentelyn ohjanneen tavoitetta alusta asti eikä hän nähnyt, että kehitykselle olisi tässä 

tapauksessa ollut tarvetta. Vastaavasti opiskelija koki oman toimintansa kehittyneen 

oppilastiimien ohjaamisessa työpariltaan saamiensa vinkkien avulla. 

Roolit oppilastiimien ohjaamisessa olivat haastateltavien mielestä selkeät. He kokivat, 

että opiskelijoilla ja opettajilla oli yhtä tärkeä rooli oppilastiimien ohjaamisessa. 

Projektiviikon varsinaisen opetusvastuun koettiin kasaantuneen opiskelijoiden harteille, 
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kun taas opettajat keskittyivät enemmän luokanhallinnallisiin seikkoihin sekä yksittäisten 

oppilastiimien ohjaamiseen. Haastateltavien mukaan opettajien oppilastuntemuksen myötä 

opettajat pystyivät havaitsemaan tiettyjä oppilasryhmiä, jotka todennäköisesti kaipaisivat 

tukea ja siten he pystyivät auttamaan heitä. Tällöin opiskelija pystyi keskittymään 

enemmän opetussisällön läpiviemiseen. Oppilastuntemus nähtiin vahvasti työskentelyyn 

vaikuttaneena tekijänä. Haastateltavat kokivat, että opiskelijoiden oppilastuntemus oli 

kehittynyt projektiviikon edetessä oppilaiden ja opettajaparin kanssa käytyjen 

keskustelujen myötä. Tämä oli tuonut varmuutta opiskelijoille omasta osaamisestaan.  

Aineistoesimerkki 15 

Minä luulen, että siinä näkyi sellainen oppilastuntemus ja kokemus siitä, että melkein kaikki niistä 
oppilaista oli minulle tuttuja. Tietyllä tavalla minä pystyin joissain tilanteissa toimimaan 
suurpiirteisemmin. (Opettaja 1) 

 Opetusvastuun kasaantumisen koettiin johtuvan opettajien puutteellisesta materiaalin 

tuntemuksesta sekä selkeän roolijaon puuttumisesta. Aiemmin haastateltavat kuitenkin 

mainitsivat työnjaon olleen selkeä. Tämä johtui opettajien selkeästä linjasta antaa 

opiskelijalle vetovastuu, vaikkei siitä ollut sovittu. Osa opettajista korosti haastattelussa, 

etteivät olleet varmoja siitä, mikä heidän roolinsa tulisi olla projektiviikon aikana. He olivat 

kokeneet olevansa enemmänkin avustajia oppilaille tai didaktikkoja opiskelijoille kuin 

tasavertaisia työpareja, kuten opettaja 1 aineistoesimerkissä.  

Aineistoesimerkki 16 

Statistin rooli ja jollakin tavalla kääntyi siihen, että sen sijaan, että minä olisin ollut työpari, niin 
minusta tuntui, että olin enemmänkin työparini didaktikko. (Opettaja 1) 

Roolijaon epäselvyyden koettiin johtuneen puutteellisesta ohjeistuksesta opettajien roolista 

projektiviikon aikana sekä yhteissuunnittelun puuttumisesta. Roolistaan tietämättömien 

opettajien työparit kokivat, että heidän roolinsa olivat yhdenvertaiset oppilastiimien 

ohjaamisessa, eivätkä he olleet tehneet samoja havaintoja työpariensa roolista.  

Erilaisten digitaalisten työkalujen käyttö yhteisopetuksessa näkyi erityisesti opettajien 

vastauksissa. Opettajat olivat oppineet projektiviikon aikana käyttämään uusia sovelluksia, 

joihin he eivät olleet aiemmin tutustuneet. He kokivat, että sovelluksien käytön 

opastamisessa he eivät olleet osanneet auttaa oppilaita riittävän hyvin, joten vastuu jäi sen 

osalta opiskelijoille. Opettajat kokivat, että he olisivat halunneet tutustua enemmän 
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sovelluksiin, jotta he osaisivat mahdollisesti hyödyntää niitä tulevaisuudessa omassa 

opetuksessaan.  

Aineistoesimerkki 17 

Näitä työtapoja kanssa silleen, et mite näitä työkirjoja ja miten näitä kaikkia käytetään. Sujuvasti siinä 
uin mukana ja näin, mutta tavallaan et sit jos se pitäis ihan yksin samalla tavalla vetää, ni osaisinks mä 
vetää niit työkaluja sit samalla tavalla. (Opettaja 3) 

Yhden työparin vastauksista nousi esiin työskentelyn toiminnallisuus. Työpari opetti 

oppilasryhmää, jossa oli oppilaita esikoulusta kolmasluokkalaisiin. Toiminnallisuutta olisi 

tullut lisätä, jotta oppilaat olisivat paremmin jaksaneet keskittyä projektin tekemiseen. He 

kokivat, että muutaman tunnin mittaiset kirjalliset työt olivat turhan raskaita tämän ikäisille 

oppilaille ja että työskentelyä olisi tullut tauottaa erilaisilla toiminnallisilla tehtävillä.  

Haastateltavilla oli eriäviä kokemuksia erilaisista pedagogisista ratkaisuista koskien 

projektin edistämistä. Osa opiskelijoista koki työskennelleensä liikaa materiaalin ja 

projektin aikataulun mukaisesti, samalla kun heidän työparinsa oli pyrkinyt rikastuttamaan 

oppilaiden oppimiskokemusta tarttumalla erilaisiin mielenkiintoisiin kysymyksiin ja 

tilanteisiin. Opettajien vastauksista ei ilmennyt vastaavia kokemuksia.  
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksessa selvitin luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien kokemuksia 

yhteisopettajuudesta projektiviikon aikana, joka toteutettiin marraskuussa 2019 päijät-

hämeeläisellä ala-asteella. Koulukokeilu oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa 

Uutta luova asiantuntijuus (ULA) –hanketta. Tutkimukseen osallistui 12 opiskelijaa ja 12 

opettajaa, joista neljä opiskelijaa ja neljä opettajaa ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi 

tutkimuksen teemahaastatteluihin.  

Pohdinnassani tarkastelen luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien 

kokemuksia yhteisopettajuudesta projektiviikon aikana ja teen tulkintoja, mistä erilaiset 

kokemukset voivat johtua. Lisäksi vertailen haastatteluista esiin nousseita teemoja 

aiempaan tutkimuskirjallisuuteen yhteisopettajuudesta.  

Aiemmat kokemukset yhteisopettajuudesta olivat kaikilla haastateltavilla positiivisia. 

Positiiviset kokemukset koskivat yhteisopettajuutta erityisesti työmuotona, joka 

mahdollistaa sellaisten monipuolisten työtapojen käytön, joita ei yksin opettaessa voisi 

hyödyntää. Tulkintani mukaan haasteltavat kokivat vastuunjakamisen kollegoiden kanssa 

yhdeksi syyksi toteuttaa yhteisopettajuutta. Dahlgrenin ja Partasen (2012, 237) mukaan 

yhteisopettajuuden on koettu lisäävän voimavaroja, kun arjen tilanteissa on aina muita 

aikuisia jakamassa kokemuksia ja pohtimassa ratkaisuja. Yhteisopettajuudessa opettajat 

voivat jakaa työtä omien erikoisosaamisalueidensa mukaan, jolloin opettajien vahvuudet 

työssä pääsevät esiin. Lisäksi vastuunjakaminen kahden opettajan välillä voi keventää 

yksittäiseen opettajaan kohdistuvaa painetta.  

Yhteissuunnittelun merkitys korostui haastateltavien vastauksista läpi tutkimuksen. 

Bacharachin ym. (2008) mukaan yhteissuunnittelu oli yksi viidestä tärkeimmästä 

elementistä yhteisopettajuudessa tutkimukseen osallistuneiden mielestä. Myös Dahlbergin 

ja Partasen (2012, 248) mukaan suunnitelmallisuus on yksi yhteisopettajuuden 

peruselementeistä. Tulkintani mukaan yhteissuunnittelun puuttuminen selittää 

haastateltavien kokemuksia opetusvastuun kasaantumisesta ja roolijaon puuttumisesta 

luokkahuoneessa. Ennen projektiviikkoa opiskelijat ja opettajat olivat tavanneet kertaalleen, 
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eikä vielä tuolloin ollut selvillä, ketkä tulisivat toimimaan työpareina projektiviikon aikana. 

Tästä syystä opiskelijoilla ja opettajilla ei ollut mahdollista käydä keskustelua roolijaosta tai 

yhteisistä linjauksista, koskien projektin toteuttamista. Opettajat olivat saaneet materiaalin 

ennakkoon tutustuttavaksi, mutta kuten haastatteluista kävi ilmi, eivät kaikki opettajat 

olleet perehtyneet materiaaliin riittävästi osatakseen ohjata oppilaita eri työnvaiheissa. 

Tästä johtuen opetusvastuun koettiin kasaantuneen opiskelijoille.  

Työparien välisten keskustelujen puuttuminen ennen projektiviikkoa näkyi myös 

opettajien tietämättömyytenä omasta roolistaan luokkahuoneessa. Bacharachin ym. (2008) 

tutkimuksessa kommunikointi nousi osallistujien vastauksissa viiden tärkeimmän 

yhteisopettajuuden elementin joukkoon. Tutkimukseni kontekstina olleella monialaisella 

projektiviikolla opiskelijoiden ja opettajien oli tarkoitus toteuttaa yhteisopettajuutta 

yhdessä, mutta osa opettajista koki toimineensa enemmänkin harjoittelun ohjaajana 

työparilleen. Heille ei ollut tullut selväksi ennen projektiviikon alkua, että he toimisivat 

opiskelijoiden kanssa tasavertaisina opettajina luokassa. Osa opettajista ei tiennyt tätä vielä 

haastatteluun osallistuessaan. Näin ollen voidaan sanoa, että opettajille annettu ohjeistus 

projektiviikosta ei ole ollut riittävä.  Parhaimmillaan opettajaopiskelijoiden ja opettajien 

yhteistyö toimii tarkoituksenmukaisena opettajien perus- ja täydennyskoulutuksena. 

Husun ja Toomin (2016, 18) mukaan täytyy kuitenkin huolellisesti suunnitella, miten 

opettajien perus- ja täydennyskoulutusta tulisi pedagogisesti organisoida. 

Selkeä ero opettajien ja opiskelijoiden välillä oli oppilastuntemuksessa. Opettajille 

kaikki oppilaat olivat lähtökohtaisesti entuudestaan tuttuja, kun taas opiskelijoille edes oma 

työpari ei ollut tuttu. Dahlgren ja Partanen (2012, 232) toteavat huolellisen 

etukäteissuunnittelun ja työparien toisiinsa tutustumisen merkityksen korostuvan 

yhteisopettajuuden aloitusvaiheessa. Koin, että olisi ollut merkityksellistä, mikäli 

opiskelijoilla olisi ollut mahdollista tavata oppilasryhmä, jonka kanssa he tulisivat 

työskentelemään viikon ajan. Tämä olisi helpottanut projektiviikon aloittamista, kun 

opettajat ja oppilaat olisivat olleet toisilleen tuttuja entuudestaan. Tällöin ryhmäyttämiseen 

ei olisi tarvinnut käyttää projektin alussa niin paljon aikaa. Opiskelijat kertoivatkin 

jännittäneensä projektiviikkoa uudenlaisen tilanteen vuoksi.   

Syy tutustumisen, yhteisen keskustelun ja suunnittelun puuttumiselle oli aikaresurssi. 

Haastateltavat kokivatkin, että aikaresurssia lisäämällä projektin toteutusta olisi voitu 
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kehittää. Projekti toteutui käytännön syistä niin, että opettajilla ja opiskelijoilla oli 

ainoastaan yksi tapaaminen koulun liikuntasalissa ennen monialaisen projektiviikon 

aloittamista. Yhteistä keskustelu- ja suunnitteluaikaa ei ollut enempää ennen 

projektiviikkoa tai sen aikana, vaikka siihen oltiin rakennettu mahdollisuus Teams-

ympäristössä. Opettajat eivät olleet aiemmin käyttäneet Teams- sovellusta työssään, joka 

voi olla yksi syy tämän mahdollisuuden käyttämättömyydelle. Lisäksi opettajien kiire 

työssään on myös yksi syy yhteisen keskustelun puuttumiselle. Opiskelijoiden ja opettajien 

yhteissuunnittelun ennen projektiviikkoa olisi tullut tapahtua opettajien työpäivien 

ulkopuolella. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut sitä, että suunnittelua olisi täytynyt tehdä 

iltaisin tai viikonloppuisin. Projektiviikolla projektiin varatut oppitunnit olivat tavallisten 

koulupäivien sisällä, joten opettajilla oli opetusta ennen projektitunteja ja niiden jälkeen. 

Opiskelijat saapuivat koululle aamuisin ennen tuntien alkua ja poistuivat koululta 

projektituntien jälkeen. Osa työpareista ehti keskustella opettajanhuoneessa päivien 

päätteeksi, mutta aikaa ei ollut riittävästi yhteiselle keskustelulle projektiviikon aikana.  

Kokonaisuudessaan haastateltavat olivat tyytyväisiä yhteisopettajuuteen 

projektiviikon aikana. Varsinaisia negatiivisia kokemuksia yhteisopettajuus ei 

haastateltavissa synnyttänyt. Tulkintani mukaan yhteisopettajuus nähtiin mielekkäänä 

työtapana, jota opettajat ja opiskelijat haluaisivat toteuttaa työelämässä vastaisuudessakin. 

Yksi haastatteluun osallistuneista opettajista kertoi haastattelussaan, että he kouluna 

toteuttivat vastaavanlaisen projektin projektiviikkomme jälkeen kevätlukukaudella 2020, 

sillä sekä opettajat että oppilaat olivat olleet innoissaan kyseisestä työtavasta. Näin ollen 

kokeilun ja yhteisopettajuuden voidaan nähdä rikastuttaneen sekä oppilaiden että 

opettajien kouluarkea (Salovaara & Honkonen 2013). Koulun tavoitteena olikin 

tulevaisuudessa tehdä projektiviikoista koulun lukuvuoteen vuosittain kuuluva osa. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessani tutkin luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia 

yhteisopettajuudesta. Tutkimukseen osallistuneiden määrä oli suhteellisen pieni, 12 

opettajaa ja 12 opiskelijaa, joista neljä paria osallistui tutkimuksen haastatteluosioon. Tästä 

johtuen tulokset eivät ole yleistettävissä. Lisäksi reflektiopäiväkirjojen vastausprosentti 
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pieneni viikon aikana aina maanantain 100 prosentista (n = 24) perjantain 58 prosenttiin (n 

= 13), joten reflektiopäiväkirjojen päiväkohtainen vertailu ei ollut viimeisten päivien osalta 

mahdollista. Reflektiopäiväkirjoihin vastattiin anonyymisti, joten vastauksista ei voida 

kertoa, ketkä osallistujista olivat vastanneet tai eivät olleet vastanneet 

reflektiopäiväkirjoihin. Joka päivä täytettävä reflektiopäiväkirja saattoi käydä työlääksi 

joillekin osallistujille, minkä vuoksi vastausmäärä putosi mitä pidemmälle viikko eteni. 

Reflektiopäiväkirjojen vastausten pituus vaihteli eri vastaajilla muutamasta sanasta usean 

virkkeen tekstiin. Vastaukset lyhenivät, mitä pidemmälle viikko eteni. Vastausmäärien 

vähenemisestä ja vastausten lyhenemisestä huolimatta reflektiopäiväkirjoista saatu aineisto 

oli riittävä haastatteluiden teemojen luomiseksi. 

Osallistuin itse luokanopettajaopiskelijana monialaiseen projektiviikkoon, jota 

tutkimukseni käsittelee. Koko tutkimukseni ajan pyrin tarkastelemaan tuloksia 

tutkijapositiosta, vaikka minulla oli opiskelijana omat mielipiteeni ja kokemukseni 

projektiviikosta. Minä en tutkijapositioni takia kirjoittanut reflektiopäiväkirjaa, kuten ei 

työparinikaan. Käsittelimme opetusharjoittelun puitteissa projektiviikon toteutusta ja 

onnistumista jälkikäteen, mutta en tuonut esille tutkimusprosessin ulkopuolella läpikäytyjä 

keskusteluja osaksi tutkimustani. Tunsin kaikki tutkimukseen osallistuneet 

luokanopettajaopiskelijat jo entuudestaan, joten etenkin haastattelutilanteissa, minun tuli 

pysyä tutkijapositiossani, jotta vastaukset ja niistä saadut tulokset olisivat mahdollisimman 

luotettavia.  

Sekä reflektiopäivä- että haastatteluaineistoista kävi ilmi vastaajien ja heidän 

työpariensa identiteetti. Aineiston litterointivaiheessa pyrin muokkaamaan sen muille kuin 

itselleni tunnistamattomaksi. Vaihdoin erilaiset tunnisteet, kuten nimet, muotoon opiskelija 

1. – opettaja 1. Tällä tavoin työparien vastaukset olivat edelleen vertailtavissa keskenään 

ilman anonymiteetin rikkoutumista.  

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

Jatkotutkimuksen näkökulmasta, olisi mielenkiintoista tarkastella tutkimukseen 

osallistuneen koulun työtapoja yhteisopettajuudessa nyt puolitoista vuotta toteutetusta 

monialaisesta projektiviikosta. Koulun oli tarkoituksena tehdä monialaisesta projektista 
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lukuvuoteen vuosittain kuuluva osa, joten olisi kiinnostava tietää onko esimerkiksi tämä 

toteutunut koulussa. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden siirtyessä jossain 

vaiheessa työelämään, olisi mielenkiintoista tutkia, millaisia yhteisopettajuuden muotoja he 

toteuttavat omassa työssään.  

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia opettajaopiskelijoiden kokemuksia tai 

ennakkokäsityksiä yhteisopettajuudesta ja hyödyntää tutkimusta opiskelijoiden 

ammatillisessa kehityksessä jo aiemmassa vaiheessa opintoja. Tällä hetkellä 

opettajankoulutuksessa toteutettava yhteisopettajuus ei mielestäni ole syventynyt tarpeeksi 

itse yhteisopettajuuteen, vaan opetusta on vain toteutettu yhdessä vertaisten kanssa. 

Tällaisessa tutkimuksessa opiskelijat voisivat yhdessä suunnitella, toteuttaa ja arvioida 

toteuttamansa kokonaisuuden. Tutkimus voitaisiin toteuttaa vastaavan projektin 

yhteydessä ja uskon, että tämä syventäisi opiskelijoiden osaamista yhteisopettajuudesta. 

Kyseinen tutkimus voitaisiin toistaa uudella osallistujaryhmällä, jolloin myös 

tutkimustani voitaisiin hyödyntää projektiviikon kehittämisessä. Olisi mielenkiintoista 

saada tietää, millaisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia osallistujien vastauksista 

nousisi esiin verrattuna tähän tutkimukseen osallistuneiden kanssa.  
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