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Opintojen viimeisen vuoden aikana useat luokanopettajaopiskelijat ”heräävät” 

siihen, että heidän tulisi näillä tiedoilla ja taidoilla lähteä kantamaan 

opetuksellinen vastuu luokallisesta oppilaita. Onko jotain, mitä en tiedä tai mitä 

minun pitäisi tietää? Kysymyksiä herää varmasti aina aloittaessa uutta, mutta 

vastuun määrä luokanopettajan työssä usein jännittää. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, mitä Jyväskylän yliopistosta valmistuneet luokanopettajat ovat 

kokeneet haasteeksi siirtyessä työelämään ja olisiko opettajankoulutuksessa 

voitu valmistaa paremmin työelämään. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto kerättiin 

talvella 2020-2021 haastattelemalla kahdeksaa luokanopettajaa. Luokanopettajat 

ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta ja työskennelleet peruskouluissa 0,5-4 

vuotta. Tutkimukseen osallistujat työskentelivät Keski- ja Itä-Suomessa sekä 

pääkaupunkiseudulla.  

Arki luokanopettajan työssä näyttäytyy moninaisena. Erityispedagoginen 

osaaminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä monikulttuurisuuden huomioiminen 

näyttäytyi haasteena aloittelevan luokanopettajan työssä. Haasteiksi koettiin 

myös pedagogiset asiakirjat ja HOJKS. Tutkimus osoitti, että opettajankoulutusta 

tulee kehittää edellä mainittujen osa-alueiden kohdalta. Luokanopettajan 

arkityössä teoreettista tietämystä tarvitaan, jotta voidaan perustella toimintaa. 

Tulokset vahvistavat aiempia tutkimuksia siitä, että opettajankoulutuksen 

teoriapainotteinen opetus ei kuitenkaan aina kohtaa käytännön luokanopettajan 

työssä. Miksi edelleen luokanopettajankoulutuksen ja työelämän välillä on kuilu 

ja miten sitä voitaisiin jatkossa kaventaa? 
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1 JOHDANTO 

Opettajankoulutuksella on pitkä historia 150 vuotta taaksepäin (Jyväskylän 

yliopiston opetussuunnitelma 2020–2023). Jyväskylään ensimmäinen 

opettajaseminaari on toteutunut Uno Cygnaeuksen toimesta vuonna 1863 

(Kantola & Rasinen 2006). Cygnaeus piti tärkeänä, että jokainen lapsi saa tasa-

arvoisen tiedollisen sivistyksen. Uno Cygnaeuksen mielestä oppimiseen ei ole 

oikotietä, vaan tarvitaan pitkäjänteistä työtä. (Kantola & Rasinen 2006; 

Opetushallitus 2019). Cygnaeus loi opettajan ammatin kuvasta 

kutsumusammatin (Kuikka 2010). Opettajan tulee kokea työnsä arvokkaaksi ja 

toimia lasten hyväksi. 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutus on laaja-alainen ja 

opettajankoulutuslaitoksella voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi 

tai opinto-ohjaajaksi. Jyväskylän yliopiston luokanopettajankoulutuksen 

ilmiölähtöisen opetuksen tutkittavat ilmiöt ovat: 1) oppiminen ja ohjaus, 2) 

vuorovaikutus ja yhteistyö, 3) osaaminen ja asiantuntijuus, 4) tieteellinen tieto ja 

ajattelu sekä 5) kasvatus, yhteiskunta ja muutos. Oppiminen on elinikäinen 

prosessi ja sitä tapahtuu läpi elämän. Merkityksellistä on oppia tiedot ja taidot 

oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. (Jyväskylän yliopiston 

opetussuunnitelma 2020–2023).   

Suomalainen koulutusjärjestelmä, opettajankoulutus ja opettajien 

ammatillisuus ovat nousseet maailmanlaajuisen kiinnostuksen kohteeksi (mm. 

Husu & Toom 2017; Lavonen & Mahlamäki-Kultanen 2016; Sahlberg 2015). 

Opettajankoulutus on säilyttänyt yhteiskunnassa mielenkiinnon ja koulutukseen 

pääsystä on kova kilpailu (Husu & Toom 2017; Sahlberg 2015; Välijärvi 2017). 

Vain noin joka kymmenes hakijoista hyväksytään opettajankoulutukseen ja 

maisteriopintoihin yliopistoihin ympäri Suomen. Laaja-alainen 

opettajankoulutus takaa, että valmistuneilla opettajilla on sekä teoreettisesti että 

käytännöllisesti monipuoliset tiedot ja taidot. Opettajan työ ja kasvattaminen 

tulee ymmärtää useasta näkökulmasta: kasvatuspsykologia, sosiologia, 



opetussuunnitelmateoria, arviointi ja erityisopetus sekä didaktiikka eli 

pedagogisten sisältöjen tuntemuksen kautta. (Sahlberg 2015). 

Vanhat koulutusrakenteet ovat tukeneet peruskouluja ja 

opettajankoulutusta pitkään. Tyytyväisyys työhön kärsii, jos opettajalla ei ole 

tarvittavaa osaamista kohdata luokkahuoneen haasteita. 2000-luvulla pelkkä 

pedagoginen sisältöosaaminen ei enää riitä vastaamaan oppilaiden tarpeita. 

Opettajan työ on entistä vaativampaa ja oppilasaines heterogeenisempää. Lisäksi 

lisääntyneet hallinnolliset työt kuormittavat opettajan työtä. (Lerkkanen ym. 

2020; Husu & Toom, 2017). Erityisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet ja esimerkiksi 

oppilaiden tunnetaitojen vajavaisuudet sekä käyttäytymisen ongelmat 

kuormittavat opettajan työtä tänä päivänä. (Schleicher 2015).   

Siirtyessään opettajankoulutuksesta työelämään valmistunut 

luokanopettaja kohtaa usein kulttuurishokin (Sabar 2004). Guilenin (2009) 

mukaan usein ajatellaan, että kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut on 

täysin valmis työelämään. Kuitenkaan näin ei ole vaan tulisi ajatella koulutuksen 

olevan pohja jatkuvalle ja elinikäiselle oppimiselle ammatissa. Uuden opettajan 

omat arvot, opettajankoulutuksen luomat ideaalit ja työelämän käytännöt voivat 

aiheuttaa ristiriitoja, pettymystä ja turhautumista työhön (Beltman, Mansfield & 

Price 2011; McCallum & Price 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, mitä opettajankoulutukseen tulisi lisätä, jotta saavutettaisiin tämän 

päivän koulutyötä vastaavat valmiudet ja siirtyminen koulutuksesta 

luokanopettajan työhön olisi sujuvampaa.  

1.1 Opettajankoulutus 

 

Yliopistoissa tarjotaan korkeatasoista koulutusta (Niemi 2010; Sahlberg 2015). 

Suomessa yliopistot voivat hyvin vapaasti suunnitella ja päättää omasta 

opettajankoulutuksen opetussuunnitelmastaan. Opettajankoulutuksen omien 

tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi opetussuunnitelman kehittämistä ohjaavat myös 

esimerkiksi luokanopettajan työelämän osaamisvaatimukset. Jyväskylän 
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yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutetaan ilmiölähtöistä opetusta. 

(Kostiainen & Tarnanen 2020). Ilmiölähtöinen opetussuunnitelma on toiminut 

Jyväskylässä vuodesta 2009 lähtien. Toteutus ei kuitenkaan ole ollut alusta asti 

toimivaa (Naukkarinen & Rautiainen 2020). Ilmiölähtöisellä opetuksella 

mahdollistetaan oppiainerajoja ylittävät opintokokonaisuudet. Ilmiölähtöisyys 

tarkoittaa myös sitä, että opiskeltava asia ei ole yksittäinen vaan opiskelijan on 

mahdollisuus liittää se laajempaan kokonaisuuteen. Opettajankouluttajat eivät 

anna suoraan valmista aihetta opintokokonaisuudelle, vaan opiskelijat saavat 

rakentaa ongelman tai kiinnostuksen kautta osaamistaan ilmiölähtöisesti. 

Haasteita ilmiölähtöisessä opetuksessa tuottaa opiskelijan vastuu opiskeltavista 

sisällöistä. (Kostiainen & Tarnanen 2020). 

Opettajankoulutus pyrkii valmistamaan luokanopettajaopiskelijoista 

kasvatusalan asiantuntijoita. Tarkoitus on osata toimia tutkimusperustaisesti, 

pedagogisesti ja saavuttaa taidot reflektoida omaa toimintaansa ja opettajuuttaan 

sekä hallita käytännölliset toimintatavat opettajan työssä. (Jyväskylän yliopisto 

2020). Opettajaksi oppiminen vaatii opiskelijalta monipuolista osaamista ja 

erilaisia kompetensseja. Opettajana tulee osata kehittää omaa tietopohjaa 

jatkuvasti sekä osata toimia erilaisissa monimutkaisissa käytännön tilanteissa. 

Opettajan työtä on sekä yksilöiden että oppilasryhmän tukeminen monipuolisin 

keinoin. (Husu & Toom 2017). Tämän päivän peruskouluissa on kasvava 

erityisopetuksen tarve (Heikkinen ym. 2020). Heikkinen ym. (2020) painottavat, 

että opettajankoulutuksessa tulee tarjota opiskelijoille paremmat valmiudet 

kohdata erilaisia tukea tarvitsevia oppilaita sekä koulutusta käsitellä tuen 

tarpeen vaatimia tilanteita työssä. 

Valmistunut luokanopettaja on ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanut kasvatustieteen maisteri. Luokanopettajankoulutus koostuu 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinnosta (3 v) ja maisterin tutkinnosta (2 v). 

Luokanopettajan kelpoisuus edellyttää edellä mainitut tutkinnot ja opinnot ovat 

laajuudeltaan 300 op. Kandidaatin tutkinnon (Jyväskylän yliopiston 

opetussuunnitelma 2020–2023) rakenteeseen (180 op) kuuluu kasvatustieteen 

perus- (25 op) ja aineopinnot (38 op), perusopetuksessa opetettavien aineiden 
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monialaiset opinnot (60 op) ja viestintä- ja kieliopintoja (13 op), vapaasti 

valittavat opinnot (37 op) sekä yleisopintoja (7 op). Tutkintoon kuuluu kaksi 

opetusharjoittelua (11 op) sekä kandidaatintutkielma ja 

tutkimusmenetelmäopintoja. Osaamistavoitteita tälle tutkinnolle on muun 

muassa ymmärtää opetuksen ja oppimisen lähtökohtia ja tavoitteita sekä 

tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja ja tukemisen keinoja.  Alla taulukko 

(taulukko 1) luokanopettajakoulutuksen osaamistavoitteista Jyväskylän 

yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelmasta 2020–2023.  

Maisterin tutkintoon kuuluu (120 op) kasvatustieteen syventävät opinnot 

(80 op), kieli- ja viestintäopinnot (5 op) sekä vapaasti valittavia opintoja (35 op). 

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelija on kehittänyt pohjaa osaamiselleen ja 

maisterin tutkinnon aikana tietoa syvennetään. Tämä on näkyvissä 

osaamistavoitteista taulukosta 1. Esimerkkejä maisterin tutkinnon 

osaamistavoitteista on: opiskelija on rakentanut oman kasvatusfilosofian, osaa 

suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta sekä itsenäisesti että työyhteisön 

jäsenenä sekä pystyy jäsentämään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä 

integroiden erilaisia kokemuksellisia, tieteellisiä ja käytännöllisia näkökulmia. 

(Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelma 2020-2023).  

 

TAULUKKO 1. Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen tavoitteet 2020–
2023. (Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma 2020–2023) 

 

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 

 opiskelija:  

Maisterin tutkinnon suoritettuaan  

opiskelija: 

• osaa arvioida ymmärrystään 
opettajuuden ydinosaamisalueilla sekä 
asettaa itselleen henkilökohtaisia 
oppimistavoitteita 

• ymmärtää oppiaineiden, laaja-alaisen 
oppimisen ja opetuksen lähtökohtia sekä 
tavoitteita 

• tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, 
niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja 

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
oppimisprosesseja, opetuskokonaisuuksia 
ja oppimisympäristöjä 

• omaa valmiudet yksilön ja ryhmän 
kohtaamiseen, ryhmäprosessien 

• osaa arvioida ja vahvistaa 
asiantuntijuuttaan opettajuuden 
ydinosaamisalueilla 

• on rakentanut omaa kasvatusfilosofiaansa 

• pystyy jäsentämään kasvatuksen ja 
koulutuksen ilmiöitä integroiden erilaisia 
kokemuksellisia, tieteellisiä ja 
käytännöllisiä näkökulmia 

• osaa tunnistaa, ratkaista ja arvioida 
asiantuntija-alueeseensa liittyviä 
tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia 
ottaen huomioon ratkaisujen 
kasvatukselliset, eettiset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
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arviointiin sekä kollegiaaliseen ja 
monialaiseen yhteistyöhön 

• kykenee kommunikoimaan ja 
opiskelemaan vieraalla kielellä 

• tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen 
yhteiskunnallisia rakenteellisia ehtoja 

• osaa hyödyntää tutkimustietoa osana 
ammatillista kehittymistään 

 

• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
opetusta sekä itsenäisesti että työyhteisön 
jäsenenä 

• kykenee kansainväliseen viestintään ja 
vuorovaikutukseen omalla alallaan 

• on hankkinut jatkokoulutuksen 
edellyttämät valmiudet. 

 

 

 

Opettajankoulutuksessa on kahdenlaisia tilanteita harjoitella oppimaansa 

käytännössä: opetusharjoitteluissa sekä vertaisten kanssa erilaisissa 

pienryhmissä (Sahlberg 2015). Akateemisessa opettajankoulutuksessa tulisi 

huomioida entistä paremmin ammatillisen osaamisen kehittämistä (Husu & 

Toom 2017). Opettajankoulutuksessa korostetaan tieteellisyyttä sekä tutkivaa 

otetta, jolla kehitetään opettajien valmiuksia opettajan työn vaatimaan 

itsenäiseen työskentelyyn (Husu & Toom 2017). Opettajankoulutus on edelleen 

paljolti luentoihin, seminaareihin ja erilaisiin pienryhmiin pohjautuvaa. 

Erilaisilla tutkimuksilla on vahvistettu, että akateemisten oppisisältöjen ja 

käytännön välillä on yliopistossa edelleen kuilu. (mm. Wilson ym. 2001; Husu & 

Toom 2017).   

Opettajankoulutuksen aiemmat tutkimukset (Korthagen 2017; Webster-

Wright, 2009) ovat osoittaneet, etteivät yliopisto-opinnoissa käytetyt pedagogiset 

menetelmät usein tuota toivottua oppimistulosta luokanopettajien käytännön 

työssä. Husu & Toom (2017) esittävät mahdolliseksi syyksi sen, että 

opettajankoulutuksessa ajatellaan teoriapainotteisen opetuksen ohjaavan 

suoraan käytännön osaamiseen.  Hyvä koulutuksesta saatu teoreettinen tieto 

edesauttaa valmistuneiden luokanopettajien kohtaamaa käytännönshokkia 

heidän aloittaessa työt luokanopettajana (Brouwer & Korthagen 2005). 

Korthagenin (2017) mukaan opettajienkouluttajien tulisi keskittyä vielä 

enemmän pohtimaan teoreettisen tiedon yhdistämistä käytännöllisempään 

lähestymistapaan koulutettaessa luokanopettajaopiskelijoita. 
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Miten työelämävalmiuksia voitaisiin koulutuksessa parantaa? (Husu & 

Toom 2017). Kostiaisen & Tarnasen (2020) mukaan työelämään sidottu opiskelu 

ja tulevaisuuteen suuntaaminen motivoivat opettajaopiskelijoita koulutuksessa. 

Lisäksi se edesauttaa opiskelijaa kiinnittymään vahvemmin tulevaan 

luokanopettajan ammattiin. Luukkaisen (2004) mukaan opettajankoulutuksessa 

tulee pohtia, mitkä ovat opettajaksi opiskeleville vaadittavat ominaisuudet, 

ydintaidot. Opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa opiskelijoiden itsetunnon 

kehittymistä opettajana ja opettaa heistä opettamisen ja kasvattamisen ohjaajia, 

jotka näkevät erilaisuuden voimavarana ja osaavat hyödyntää sitä (Luukkainen 

2004). 

Opettajankoulutus nojaa näkemykseen siitä, että opettajien tulee saada 

laaja-alaiset, itsenäiset valmiudet työhön sekä valmiudet kehittää omaa työtä. 

Yliopisto opettaa, kuten valtakunnallinen opetussuunnitelmakin, oppimaan 

oppimiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Oppimaan oppimisella tarkoitetaan jo 

saadun tiedon laajaa hyödyntämistä ja uuden tiedon soveltamista jo opittuun. 

On olemassa useita hyviä keinoja, kuinka työelämän aikana tulee kehittää omaa 

osaamista ja oppia työstä. Osaltaan tämä kuuluu työn luonteeseen, mutta jotkut 

vaatimukset voivat tuntua raskaalta työntekijästä. Oppimaan oppimista 

vaaditaan työpaikoilla jatkuvasti, kuitenkaan työntekijällä aikaa ja resursseja ei 

siihen välttämättä ole. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen voi haastaa 

työntekijän vapaa-aikaa ja hyvinvointia sekä työssä jaksamista. Oppimaan 

oppimiseen tulee kuitenkin panostaa, jotta se työelämän aikana on kestävää eikä 

rasita liiaksi luokanopettajaa. (Lemmetty & Collin 2020).  

Luokanopettajaopiskelijoille muodostuu yliopisto-opintojen aikana 

alustava käsitys siitä, millaista on luokanopettajan työ. Luentosalin ja 

konkreettisen opettajan koulutyön välinen kuilu on suuri. (Sahlberg 2015). 

Aiemman tutkimuksen mukaan työelämätaitoja on suurimmaksi osaksi opittu 

valmistumisen jälkeen luokanopettajana (Tynjälä ym. 2004).  Luokanopettajilla 

on velvollisuus ja oikeus ottaa yliopistokoulutuksesta kaikki tarvittavat tiedot irti 

sekä vaatia muutoksia opettajankoulutuksen kehityksen vuoksi. Ainoastaan näin 

voidaan kouluttaa pystyvimpiä opettajia. (Heikkinen & Kari 2001). 
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Opettajankoulutuksen kehittämisen lisäksi myös opettajankouluttajien 

koulutukseen tulee panostaa ja heidän osaamistaan kehittää. 

Opettajankouluttajat yliopistoissa ja harjoittelukouluissa ovat 

luokanopettajaopintojen ydin. (Husu & Toom 2017).  

 

1.2 Opettajan ammatti 

Lakimies, lääkäri, opettaja. Opettaja on kansainvälisissä tutkimuksissa 

rinnastettu edellä mainittuihin laajan ammatillisen autonomian, 

yhteiskunnallisen arvostuksen sekä kouluun ja omaan työhön kohdistuvan 

ulkoisen kontrolloinnin vähyyden vuoksi (Välijärvi 2017; Sahlberg 2015).  

Opettajan ammatti ja työ on kokonaisvaltaista toimintaa (Luukkainen 2004). 

Opettajan ammatti ja työ ovat kehittyneet suomalaisen yhteiskunnan ja 

koulutusjärjestelmän kehityksen mukana (Välijärvi 2006). Opettajiin 

kohdistuneet vaatimukset ovat kasvaneet lyhyessä ajassa ja monet opettajat 

työskentelevät jaksamisen rajoilla (Lerkkanen ym. 2020). 

Luokanopettaja on peruskoulun opettaja, joka opettaa vuosiluokilla 1-6. 

Pääaineena on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät pedagogiset opinnot. 

Luokanopettaja on työssään vastuussa opetusryhmän opettamisesta, oppilaiden 

hyvinvoinnin tukemisesta sekä tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta 

kohtelusta. Luokanopettaja on vastuussa siitä, että oppilaat saavat 

opetussuunnitelman (2014) mukaista opetusta. (OAJ; POPS 2014; Jyväskylän 

yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma 2020–2023).  

Opettajan työtä kohtaan asetetaan paljon vaatimuksia.  Eri suunnista 

tulevat odotukset asettavat opettajan ammatin erikoiseen asemaan muihin 

ammatteihin nähden (Patrikainen 2000). Luokanopettaja on vaikuttumassa 

toiminnallaan oppilaiden eli kansalaisten valmiuksiin oppia uutta elinikäisen 

oppimisen kautta. Opettaja on kasvattajana vastuussa myös oppilaiden 

syrjäytymisen ehkäisystä ja siitä, että oppilaista tulisi aktiivisia yhteiskunnan 

jäseniä. (Niemi 2006).  
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Luokanopettajalta vaaditaan monipuolista osaamista. Tulee olla 

kasvatustieteiden asiantuntija, mutta luokanopettajana on myös saavutettava 

käytännön taidot ohjata, opettaa ja oppia. Opettajana tulee osata huomioida 

erilaisten oppilaiden taidot ja kyvyt omaksua, käsitellä ja muodostaa tietoa. (Kari 

& Heikkinen 2001). Ammattimaisuus luokanopettajan työssä tarkoittaa kykyä 

toimia itsenäisesti ja autonomisesti luottaen omaan asiantuntijuuteen (Välijärvi 

2006). Käytännön tieto edesauttaa luokanopettajan työskentelyä (Puolimatka 

2010). Opettajana tulee olla kaikessa kehityksessä kokonaisvaltaisesti mukana. 

Luokanopettajana tulee edistää oppilaiden elämää tavalla, jolla oppilas pysyy 

kiinni jatkuvasti muuttuvassa, teknologisoituvassa ja globalisoituvassa 

yhteiskunnassa (Atjonen 2004).  

Tunnetusti luokanopettajan työ on melko itsenäistä ja luo opettajalle 

mahdollisuuden toimia vapaasti luokassa, mikä myös asettaa opettajalle paineita 

(Luukkainen 2004). Opettajan työ on vahvasti vuorovaikutuksellista. 

Vuorovaikutus oppilaiden, kollegoiden, vanhempien ja muun henkilökunnan 

kanssa on päivittäistä ja jatkuvaa. Tästä syystä työ on myös psyykkisesti 

kuormittavaa. (Välijärvi 2006). Työssään opettajan tulee osata sekä toimia 

käytännössä monipuolisesti eri tapoja hyödyntäen että kyetä perustelemaan niitä 

(Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma 2020–2023). 

Luokanopettajilta vaaditaan korkeatasoista osaamista niin sisällöistä kuin myös 

pedagogiikasta (Niemi 2006). Yliopiston käyneiden akateemisten opettajien 

oletetaan osaavan toteuttaa toimintaansa teoreettiseen tietoon pohjautuen 

(Luukkainen 2004). 

Opettajan ammattiin liittyy vahvasti vastuu kasvatuksesta. Käytännön 

mukana kehittyvät kasvatukselle asetetut päämäärät (Puolimatka 2010).  

Opettaja vastaa siitä, että oppilaat saavat monipuolisen käsityksen ihmisten 

kulttuurisista saavutuksista. Opettaja on sitoutunut avaamaan moraalisuuden ja 

kulttuurisen näkemyksen oppilaille. Lisäksi opettaja vastaa osaltaan siitä, 

millaisen kuvan maailmasta oppilaat saavat (Niemi 2006). Kasvattajan tehtävänä 

on ohjata oppilaista tasapainoisia sekä elämän- ja oppimisenhaluisia kansalaisia. 

Jotta voi kyetä edistämään oppilaiden osaamista näillä osa-alueilla, tulee 
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opettajalla olla vahva persoonallisuus ja itsetunto. (Luukkainen, 2004). Opettaja 

on vastuussa kaikista luokkahuoneen sisäisistä tilanteista (Välijärvi 2007). 

Opettajalla on vastuu noudattaa lainsäädäntöä sekä voimassa olevaa 

opetussuunnitelmaa.  

Tämän tutkimuksen teemat ovat muotoutuneet Suomen opettajaksi 

opiskelevien liiton SOOL ry:n sekä Opiskelun ja tutkimuksen säätiön Otus ry:n 

tekemän hankkeen ’Selvitys opettajankoulutuksen työelämävalmiuksista’ 

mukaan. Hanke on toteutettu 2018 ja hankkeeseen osallistui 851 

opettajaopiskelijaa.  Hankkeen oli tarkoitus selvittää opettajankoulutuksen 

kyvystä vastata työelämävalmiuksiin. Vastaajista 38 % oli valmistumisvaiheessa 

olevia luokanopettajaopiskelijoita ja tässä tutkimuksessa olen keskittynyt heidän 

vastauksiinsa. Vastaajia oli kaikista Suomen opettajankoulutuksista ja 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen osuus oli 20 %. Hankkeen tuloksista 

on havaittavissa seuraaviin teemoihin liittyviä puutteita opettajankoulutuksessa, 

joita osin tämä tutkimus tukee. Seuraavaksi esittelen valitsemani 

tutkimustehtävän kannalta keskeiset teemat.  

Palkkaus ja työnhakeminen. Niin Suomessa kuin muualla maailmassa 

opettaja kohtaa samankaltaisia haasteita siirryttäessä opettajaopiskelijasta 

luokanopettajaksi. Luokanopettaja kohtaa haasteita työllistyä tai saada 

vakinainen työpaikka (Tynjälä, Heikkinen & Jokinen 2013). Opettajien palkka, 

työaika, vuosiloma, sairausloma, äitiysloma, kustannuskorvauksista ja 

irtisanomisajoista sovitaan virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES). Palkan 

muodostumisessa ja työaikajärjestelmässä on paljon eroavaisuuksia riippuen 

esimerkiksi oppilaitosmuodosta. Mahdollisuus on saada vaativasta työstä 

lisäpalkkaa. Lisäksi palkkaan vaikuttaa muun muassa työkokemus ja 

ylituntipalkkiot. (Opettajien ammattijärjestö). Palkkausjärjestelmä on melko 

monimutkainen ja sen tulkitsemiseen apua saa esihenkilöiltä tai 

luottamusmieheltä (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto).   

Työn hakeminen tapahtuu julkisen haun kautta, esimerkkeinä 

kuntarekry.fi tai Opettaja -lehti. Opettajat työskentelevät joko virka- tai 

työsuhteessa. Työhakemuksen ja ansioluettelon tekoon kannattaa käyttää aikaa. 
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(Opettajien ammattijärjestö, Uuden opettajan opas).  Suomessa opettajien 

perehdyttäminen työpaikoilla eli peruskouluissa on edelleen ”jälkijunassa” 

verrattuna muihin maihin esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Perehdyttäminen on 

usein kuntakohtaista sekä koulukohtaista ja tästä syystä hyvin kirjavaa sekä 

eriävää. (Sahlberg, 2015).   

Arviointi. Opettajana tulee toimia eettisesti oikein, kasvattaen 

oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä. Yleisesti opettajan työtä 

kuvaillaan eettiseksi ammatiksi. (Kiviniemi 2000). Opettajan tulee osata arvioida 

omaa toimintaansa ja kehittää sitä tarvittavaan suuntaan. Ongelmanratkaisu 

sekä kriittisyys tilanteissa toimiessa kuuluvat ammattiin. (Luukkainen 2004). 

Perusopetuksessa arvioinnin tulee perustua oppimisen, osaamisen, työskentelyn 

ja käyttäytymisen arvioimiseen (Perusopetuslaki 22 §; POPS 2014; Rämä 2021). 

Opettajana tulee perustaa arviointi tavoitteisiin ja ne tulee saattaa oppilaiden ja 

heidän huoltajiensa tietoon. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja palautteen 

kehittävää. Arvioidessa tulee ottaa huomioon yksilölliset tarpeet esimerkkinä 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat tai tukea tarvitsevat oppilaat. Kehittäessä ja 

arvioidessa esimerkiksi oppilaiden metakognitiivisia valmiuksia edellyttää tämä 

opettajalta taitoa kriittisesti reflektoida ja tarkastella omaa työtään, oppilaiden 

osaamista ja tavoitteiden saavuttamista (Tynjälä 2004). Arvioinnin tulee olla 

formatiivista eli lukuvuoden aikaista sekä summatiivista eli lukuvuoden lopuksi 

annettua sanallista tai numeerista (POPS 2014). Suomen opettajaksi opiskelevien 

liiton SOOL ryn ja Opiskelun ja koulutustutkimussäätiön hankkeen (2018) 

mukaan oppimisen arviointia tulisi lisätä opettajankoulutukseen. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö.  Kodin ja koulun tavoitteena on 

saavuttaa oppilaan hyvinvointia ja oppimista tukeva yhteistyö (Grolnick & 

Raftery-Helmer 2015; Opetushallitus 2014). Kodin ja koulun yhteistyön 

lähtökohtana on rakentaa luotettava ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri. 

Perusopetuslaki (628/1998, 3§) velvoittaa kouluja ja opettajia järjestämään 

yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyön onnistumiseksi vaaditaan luokanopettajan 

aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. (Opetushallitus 

2014). Erilaisia hallinnollisia palveluita esimerkiksi Wilma -palvelua 
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hyödynnetään kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa ja arvioinnissa ja 

lisäksi vanhemmat voivat tiedottaa oppilaan poissaoloista (Visma 2021; 

Kaarainen 2015).  

Wilma kuormittaa osaltaan opettajien työmäärää arjessa. Kaaraisen (2015) 

mukaan, Wilman käytön myötä vanhemmat kuormittavat opettajia enemmän 

kuin ennen. Vanhemmat puolestaan kritisoivat Wilma -palvelua siitä, että se 

koetaan negatiivisen tiedon esittäjäksi. (Kaarainen 2015). Wilman kautta 

käytävän kodin ja koulun yhteistyön avulla luokanopettaja saa kuitenkin 

arvokasta tietoa oppilaistaan (Suomen vanhempainliitto 2021). Luokanopettajan 

tulee sopia huoltajien kanssa viestinnän periaatteista, kuinka paljon Wilmaa 

hyödynnetään, miten Wilmaan merkitään erilaisia tilanteita, mitä sinne 

merkitään ja miten paljon opettaja informoi esimerkiksi viikko- tai 

kuukausiviestein huoltajia. 

Teknologia koulussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa 

selvityksessä (2016), Husu ja Toom nostavat opettajan työn piirteistä esille 

teknologiaosaamisen. Tällä hetkellä teknologia näyttäytyy yhä merkittävämpänä 

opetuksessa. Teknologian monipuolinen käyttö opetuksen tukena, tukien 

erilaisia oppilaita ja erilaisia ympäristöjä, on opettajan työtä. Arviointien 

monipuolinen kerääminen erilaisin keinoin mahdollistuu teknologian avulla 

luontevasti. Mishran & Koehlerin (2006) mukaan teknologian käyttö on ollut 

monen opettajan opiskeluaikoina hyvin erilaista, mitä se on nykypäivänä. Tämä 

tuo opettajille haasteita kehittää omaa osaamistaan ja ymmärtää digitalisaation 

tuomaa lisäarvoa opetukselle. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja vaatii opettajalta 

oman työnsä kehittämistä. (Mishra & Koehler 2006).  

Erityispedagogiikka. Opettajan ammatti ja konkreettinen työ edellyttää 

yhä enemmän kykyä kohdata erilaiset oppilaat sekä perheet (Välijärvi 2006). 

Opettajan työnä on tunnistaa tukea tarvitsevia oppilaita ja tukea heitä tilanteen 

vaatimalla tavalla jo varhaisessa vaiheessa.  Koulussa luokanopettajilla on yhä 

enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat jonkinasteista tukemista koulutyössä. 

(Pinola 2008, 18). Tilastokeskuksen (2020) mukaan vuonna 2019 tehostetun ja 

erityisen tuen prosentuaalinen määrä peruskoulun oppilaista oli 20,1. 
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Edellisvuoteen verrattuna osuus oli kasvanut 1,3 prosenttia. Lukuvuonna 2018–

2019 osa-aikaista erityisopetusta sai 22,3 %, tehostettua tukea 11,6 % ja erityistä 

tukea 8,5 % peruskoulun oppilaista. Osuus on kasvanut vuosittain. 

(Tilastokeskus 2020). Luokanopettajat tarvitsevat yhä enemmän 

erityispedagogista osaamista ammatissaan. Yhteistyö oppilashuollon, 

sosiaalityön ja muiden eri viranomaistahojen kanssa korostuu (Opetusministeriö 

2007). Luokanopettajana on velvollisuus hyödyntää moniammatillista 

yhteistyötä oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukena.  

Monikulttuurisuus. Monikulttuurisuus on kouluissa opettajan ammatin 

kannalta sekä rikkaus että haaste. Monikulttuurisuuden lisääntyminen kouluissa 

vaatii opettajiltaan monenlaista osaamista ja uusia toimintatapoja. (Husu & 

Toom 2017). Monikulttuurisuuden kasvu korostaa opettajien opetuksessa eettisiä 

ja moraalisia vaatimuksia. Luokanopettajan tulee osata huolehtia oppilaiden 

hyvinvoinnin edistämisestä ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta sekä 

itsetunnon ja identiteetin kehittymisestä (POPS 2014).  

Heterogeeninen oppilasaines luo luokanopettajan työhön runsaasti eettisiä 

valinnan paikkoja (Atjonen 2004). Oppilaille tulisi opettaa sisältöjä erilaisista 

kulttuureista, uskonnoista, kielistä, ideologioista ja erilaisuudesta (Niemi 2006). 

Yliopistojen tulisi tarjota koulutuksessa opettajille kulttuurien tuntemusta 

peruskouluissa edustettuina olevista kulttuureista niin teoriaa opiskelemalla 

kuin myös harjoittelujen yhteydessä (Heikkinen ym. 2020). Heikkinen 

kollegoineen (2020) ehdottaa myös, että maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 

koulutettaisiin opettajiksi, jotta monikulttuurisuutta voitaisiin kouluissa kohdata 

myös lasten omalla äidinkielellä. Kaupunkien lapsilla ja 

maahanmuuttajataustaisilla on korkeampi kiinnostus ja motivaatio koulua 

kohtaan kuin maaseudulla koulua käyvillä (PISA 2015; Välijärvi 2017).  Tätä tulisi 

hyödyntää mahdollistamalla motivaatiota ylläpitävää ja kehittävää opetusta.  

Tasapuolinen aineenhallinta. Pedagogisella sisältötiedolla tarkoitetaan 

opetussuunnitelmaosaamista sekä tietoa oppilaiden oppimisesta sisältöasiaan 

liittyen (Gess-Newsome 1999; Shulman 1987). Opettajan opettaessa hänen tulee 

hallita aineen sisällöllinen osaaminen, mutta luokanopettajan tulee osata myös 
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opettaa se oppilaille ymmärrettävästi ja innostavasti. Oppilaiden olisi tärkeä 

innostua oppimisesta. (Heikkinen ym. 2020; Luukkainen 2004). Työssä keskeistä 

on substanssitiedon ja pedagogisen tiedon integroituminen pedagogiseksi 

sisältötiedoksi. Tällä tarkoitetaan muun muassa tietoa siitä, miten sisältöjä 

opetetaan, millaisia käsityksiä oppilailla on ja mitkä ovat tyypilliset oppimisen 

vaikeudet kyseiseen aiheeseen liittyen. (Tynjälä, 2004). Pedagogiseen 

aineenhallintaan tulee keskittyä enemmän opettajankoulutuksessa. Kuinka 

opettaa kyseinen asia oppilaille? (Heikkinen ym. 2020). 
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1.3 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä Jyväskylän yliopistosta valmistuneet 

luokanopettajat ovat kokeneet haasteeksi siirryttyään työelämään. Millaisia 

puutteita he kokevat Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella olevan 

kouluttaessa luokanopettajia? Tutkimukseni on pohjautunut ennalta 

määriteltyihin kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista esiin nousseisiin 

teemoihin. Teemat ovat palkkaus ja työelämä, arviointi, kodin ja koulun 

yhteistyö, teknologia koulussa, erityispedagogiikka, monikulttuurisuus ja 

tasapuolinen aineenhallinta. Pyrin tutkielmani avulla saavuttamaan uutta tietoa 

opettajankoulutuksen puutteista, jotta paljon tutkittua kuilua opintojen ja 

työelämän välillä voitaisiin kuroa umpeen. Tutkimukseni tuloksia voi 

mahdollisesti hyödyntää kehittäessä opettajankoulutusta ja opetusharjoitteluja 

sen osana.  

 

Tutkimukseni tutkimuskysymys on: 

 

1) Mitä osaamista Jyväskylän luokanopettajakoulutuksesta valmistunut 

luokanopettaja kokee tarvitsevansa työelämässä, johon Jyväskylän 

yliopiston opettajankoulutus ei ole häntä valmistanut? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä osaamista Jyväskylän 

opettajankoulutuksesta valmistunut luokanopettaja kokee tarvitsevansa 

työelämässä, johon koulutus ei ole häntä valmistanut. Mitä asioita työelämä 

opettaa tai vaatii luokanopettajalta ja miten näihin voitaisiin jatkossa 

mahdollisesti koulutuksessa vastata? Tätä tutkittiin laadullisen 

tutkimushaastattelun keinoin. Haastateltaville esitettiin ensin avoin kysymys, 

jonka jälkeen aineistoa syvennettiin teemojen mukaisilla kysymyksillä.  

2.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimuksen metodologinen tausta pohjautuu 

fenomenologis-hermeneuttiseen ajatteluun. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen 

kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä (Fuster 2019; Tuomi & Sarajärvi 2017). 

Fenomenologiassa tutkitaan haastateltavien kokemusten ”varastoa” sellaisena 

ilmiönä kuin se tutkimushetkellä on (Puusa & Juuti 2020). Tutkimuksen 

lähestymistavan mukaisesti keskitytään kokemusten lisäksi merkityksiin. 

Merkitys rakentuu ympärillä olevaan yhteisöön ja kulttuuriin (Tuomi & Sarajärvi 

2017; Laine 2018). Millaisia merkityksiä haastateltavat antavat henkilökohtaiselle 

maailmalle? (Shinebourne 2011). Valitsin tämän tutkimusotteen, koska tutkin jo 

elettyä merkitystä siitä, kuinka koulutus on vastannut työelämävalmiuksia (Van 

Manen 2017). Van Manenin (2007) mukaan merkitys rakentuu käytännössä ja 

siihen tämä tutkimus keskittyy.    

Fenomenologisen tutkimuksen tueksi tarvitaan tulkintaa ja siksi tämän 

tutkimuksen osana on hermeneutiikka (Tuomi & Sarajärvi 2017). 

Hermeneutiikan avulla merkityksiä voidaan lähestyä tulkitsemalla ja 

ymmärtämällä (Laine 2018; Tuomi & Sarajärvi 2017). Hermeneuttisen kehän 

mukaisesti olen tutustunut aineistooni perusteellisesti, tehnyt tulkintoja ja 

reflektoinut niitä (Laine 2018). Ihmisen perusluontoon kuuluu erilaisten 

ilmiöiden tulkitseminen ja ymmärtäminen. Ihminen on aina yhteisön jäsen. Näin 
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jokainen ihminen paljastaa kokemustensa kautta jotain yhteisöstä ja 

ympäröivästä kulttuurista. (Laine 2018).  

2.2 Tutkimukseen osallistujat 

 

Tutkimuksen otos koostui kahdeksasta luokanopettajasta. Tutkimukseen 

osallistumisen kriteereiksi määriteltiin, että henkilö 1) on valmistunut Jyväskylän 

yliopistosta luokanopettajaksi, 2) omaa työkokemusta 0,5–4 vuotta ja 3) 

työskentelee tällä hetkellä luokanopettajana alakoulussa. Tutkimukseen 

osallistujat hain Facebookin ’Alakoulun aarreaitta’ -sivuston kautta tekemälläni 

ilmoituksella. Tutkimukseen osallistujat olivat minulle ennalta tuntemattomia 

yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta. 

 Osallistujat työskentelivät tutkimuksen hetkellä eri puolilla Suomea 

alakouluissa vuosiluokilla 1–6. Osallistujista yksi oli mies ja muut olivat naisia. 

Tutkimustuloksissa olen käyttänyt peiteniminä sukupuolineutraaleja nimiä 

haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi. Kaikki suorat lainaukset ja sitaatit 

on esitelty kursivoidusti tekstissä.  

 

2.3 Tutkimusaineiston keruu  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin marraskuu 2020 - maaliskuu 2021 

teemahaastatteluina. Puolistrukturoidun haastattelun keinoin oli tehokkain ja 

kätevin tapa kerätä aineistoa (Kvale & Brinkman 2009). Tällä tavoin tutkijan oli 

mahdollista muokata kysymysten tyyliä tai järjestystä niin, että saavutetaan 

tutkimuskysymystä palvelevia vastauksia. (Qu & Dumay 2011; Tuomi & 

Sarajärvi 2017). Haastattelutilanteissa oli mahdollista pyytää haastateltavaa 

syventämään tai selventämään vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2017). 

Haastattelurungon (ks. liite 2) teemat rakentuivat tutkimuskysymyksen sekä 

erilaisen teoreettisten ja tutkimukseen perustuvien lähtökohtien pohjalta.  
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Tutkimusta on ennalta määritellyt teemat ohjanneet, kuitenkin 

haastateltaville esitettiin aluksi avoin kysymys tutkimuskysymykseen 

pohjautuen, johon haastateltava vastasi oman kokemuksensa mukaisesti. Avoin 

kysymys oli: ”Mitä luokanopettaja ei opi Jyväskylän yliopistossa?” Esitin 

haastateltaville lisäkysymyksiä liittyen teemoihin tai jos olen halunnut syventää 

haastateltavan vastausta. Avoimen kysymyksen tuloksia on sijoitettu 

analyysivaiheessa teemojen alle. Tämän jälkeen haastattelu eteni teemojen 

mukaisesti syventäen tutkimukseni tuloksia strukturoidummilla kysymyksillä. 

Lisäksi kokosin pohdintaan muita mielenkiintoisia mielipiteitä, joita 

haastatteluista nousi esiin ja joita ei ollut mahdollista sijoittaa ennalta 

määriteltyjen teemojen alle.  Teemahaastattelulle on tutkimuksen kannalta tärkeä 

suorittaa esihaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2018). Näin testasin 

haastattelurungon toimivuutta, jonka jälkeen teemoja tarkasteltiin ja tehtiin 

joitain muutoksia ennen varsinaisia haastatteluja.  

Teemahaastattelut toteutettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi Zoom -

etäyhteyksin. Haastattelut olivat kestoiltaan 40–52 min. Vuorovaikutustilanne oli 

toki poikkeava, mutta koin tutkijana videotallenteiden litteroinnin ja tätä kautta 

tulosten analyysin ja tulkinnan sujuvaksi. Lisäksi koin tarkoituksenmukaiseksi 

haastateltavien osallistumisen etäyhteyksin ympäri Suomen.   

2.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin teemoittelun avulla.  Teemoittelulla tarkoitan 

tässä aineistossa sitä, että olen luokitellut saadut tulokset teemoihin 

analyysivaiheessa. Aineiston keruun jälkeen litteroin aineiston sanatarkasti. 

Litteroitua tekstiä syntyi 38 sivua fonttikoolla 12. Litteroinnin jälkeen kävin läpi 

aineistoa sitä muokaten esimerkiksi poistamalla täytesanoja (mm. niinku, et, sit) 

ja tunnistetietoja (mm. murresanat ja paikkakunnat), jottei haastateltavia 

tunnistaisi. Luin aineistoa läpi useita kertoja ja kokonaiskuva aineistosta alkoi 

muodostua. Pelkistin tekstiä ja eri värein koodasin alkuperäisilmaisuja teemojen 

mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2017). Haastattelun edetessä samoista teemoista 
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syntyi keskustelua haastattelun eri vaiheissa. Ryhmittelin aineistoa teemojen 

pohjalta ja pelkistin alkuperäistekstiä alla olevan taulukon 2 mukaisesti. Olen 

sijoittanut haastateltavien kokemuksia ennalta määriteltyjen teemojen alle. Tästä 

aineiston analyysi jatkui abduktiivisen päättelyn avulla järjestäen aineistoa 

erilaisiin teemojen mukaisiin luokkiin (Hirsjärvi & Hurme 2017).  

 

TAULUKKO 2. Esimerkki taulukko aineiston analysoinnista. 

 

Litteroitu ilmaus Pelkistetty ilmaus Teema 

 
-- jotenki tosi kädetön heti 
alussa et olis halunnu paljon 
enemmän sitä tietoutta ja 
pohjatietoa sille kaikelle et 
millasia haasteita lapsilla voi 
olla et täs ois mitä jo sillo 
paljon meijän vuosikurssi 
puhu et erityispedagogiikan 
opintoja pitäs olla ihan siinä 
kaikilla luokanopettajilla. 
(Helle) 
 

 
Tuen tarpeet ja tunnistaminen 
 
 
Erityispedagogiikan opintoja 
koulutukseen 

 
 
 
Erityispedagogiikka 

 
Mut sit ehkä isoimpana 
haasteena, ku itellä on niin 
haastava luokka tällä hetkellä 
niin pedagogiset asiakirjat. Et 
ei niinku mitään käryä… 
(Tuisku) 
 

 
Pedagogiset asiakirjat 

 
Erityispedagogiikka 

 
-- kuitenki hyviä asiakirjoja 
(pedagogiset asiakirjat) ja 
tärkee tehä oikein ja ne on 
tärkee ottaa semmosiks arjen 
työvälineiksi nii ainaki nyt 
äkkiseltään muisteltuna nii 
niitä ei ihan hirveesti tuossa 
luokanopekoulutuksessa 
käyty… (Ilo) 
 

 
Pedagogiset asiakirjat 
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Erityispedagogiikka 

 

Teemoittelun avulla aineisto oli mahdollista järjestää tutkimuskysymyksen 

ja tätä kautta tutkimuksessa käytettyjen teemojen mukaisesti. Analyysissä olen 

kuvannut aineiston, analysoinut, muodostanut merkityskokonaisuuksia 
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(teemoja), esittänyt ne ja raportoinut fenomenologis-hermeneuttisen 

lähestymistavan mukaisesti. Fenomenologis-hermeneuttiselle lähestymistavalle 

ominaisesti aineiston analyysi ei edennyt lineaarisesti, vaan kehämaisen 

päättelyn avulla palaten usein aineistoon tarkastamaan tulkintojen kestävyyttä 

(Eskola & Suoranta 1998). Analyysissä keskityttiin pelkästään aineiston sisältöön, 

ei rakenteeseen. Analyysillä tähdättiin holistiseen kuvaukseen aineistosta 

(Kakkori & Huttunen 2010). 

2.5 Eettiset ratkaisut  

Tällä tutkimuksella pyritään saamaan aikaan positiivisia asioita 

opettajankoulutuksessa opiskeleville luokanopettajaopiskelijoille, tuleville 

opiskelijoille ja yliopiston opettajankouluttajille (Puusa & Juuti, 2020).  Tutkimus 

tuo esiin myös mahdollisia opettajankoulutuksen kehityskohteita ja antaa 

näkökulmia. Tämä tutkimus on pyritty suunnittelemaan, toteuttamaan ja 

raportoimaan yksityiskohtaisesti hyvien eettisten käytäntöjen perusteella 

(TENK, 2012; Tuomi & Sarajärvi, 2017).  

Haastateltaville on kerrottu tarkkaan tutkimuksen kulku ja heidän on ollut 

mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. (Kuula 2011). 

Haastateltavien tunnistetiedot on poistettu litteroinnin yhteydessä ja litterointi 

on suoritettu noudattaen tarkasti haastateltavien lausumia. (Hurme & Hirsjärvi, 

2017) Haastateltavilta saatu aineisto on säilytetty henkilökohtaisten salasanojen 

takana. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta haastateltavat olivat minulle 

entuudestaan tuntemattomia, jolloin tutkijan ja tutkittavan suhde ei ole 

vaikuttanut saatuihin tuloksiin.  

Olen pyrkinyt läpi haastattelun raportoimaan saadusta aineistosta sekä 

kaikista tutkimuksen vaiheista rehellisesti. Menetelmät on pyritty valitsemaan 

parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuskysymyksen selvittämiseksi. Tässä 

tutkimuksessa sovelletuin laadullisen tutkimuksen keinoin ei ole mahdollisuutta 

saavuttaa yhtä oikeaa todellisuutta. Tutkimuksessa saadut ja raportoidut 

tulokset kuvaavat yhden näkökulman aiheeseen.     
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3 TULOKSET  

Tässä esittelen tutkimukseni tuloksia teemojen avulla. Tulokset on esitelty 

haastattelussa käytettyjen teemojen mukaisesti. Teemat ovat ennalta määritelty 

kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta. Teemat ovat: palkkaus ja 

työnhaku, arviointi, teknologia koulussa, kodin ja koulun yhteistyö, 

erityispedagogiikka, monikulttuurisuus sekä tasapuolinen aineenhallinta.  

Alla olevasta kuviosta (kuvio 1) on nähtävissä, mitkä teemat koettiin 

suurimmiksi koulutuksen puutteiksi. Mitä merkittävämpi teema sitä isompana 

se on kuviosta tulkittavissa. Analysoidessani aineistoa jotkut teema jäivät 

irralliseksi tai eivät nousseet niin suureen rooliin, joka on kuviosta tulkittavissa 

pienempänä ja erillisenä osiona.  Tulkintani mukaan tämä osoittaa sen, että tässä 

tutkimuksessa teemaan on oltu opettajankoulutuksessa pääsääntöisesti 

tyytyväisiä. Pohdintaan olen koonnut ajatuksia haastatteluissa esiin nousseista 

mielenkiintoisista mielipiteistä ja kommenteista, mitkä olen halunnut tuoda 

esiin, mutta niitä ei ollut mahdollista sijoittaa tietyn teeman alle.  

 

 

Kuvio 1. Haastattelussa mukana olleet teemat, jotka kuvaavat luokanopettajan 
työssään kohtaamia haasteita siirryttäessä työelämään.  
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Erityispedagogiikka. Jokainen haastateltava nosti ensimmäisenä esiin 

käytännön ja konkreettisen otteen työhön sekä erityispedagogisen osaamisen. 

Erityispedagogiikasta esiin nostettiin tukea tarvitsevien oppilaiden erilaisten 

virallisten asiakirjojen täyttö: pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys ja 

HOJKS. Osalla haastateltavista oli erityispedagogiikan aineopinnot (60 op) 

eivätkä heistä kaikki olleet opintojensa aikana nähneet HOJKS-lomaketta. 

Aineistosta kävi ilmi, että tämä on teema, mihin Jyväskylän yliopisto valmistaa 

luokanopettajiaan haastateltavien kokemusten mukaan vähiten. Jokainen 

haastateltava mainitsi ensimmäiseksi haasteet osata täyttää pedagogisia 

asiakirjoja. Pedagogisiksi asiakirjoiksi aineistosta nousi pedagoginen selvitys, 

pedagoginen arvio sekä HOJKS.  

-- Koska tottakai sitä oletetaan ku sä oot kasvatustieteiden maisteri, että niiden täyttäminen sujuu 
ja onnistuu… mut kyllä siihen hirveen paljon menee niinku semmoseen tuskailuun ja uuden 
harjoitteluun menee hirveesti aikaa… et jos sellasia olis käyty jo aikasemmin nii olis jonkinlainen 
rutiini ja jonkinlainen et minkälaisia ne tiedostot on ja mitä niihin oikeesti halutaan ja tarvii 
käydä kirjottaa ja, mitä tarvii tuoda esille… et sellanen olis mun mielestä ihan ehottoman tärkeetä 
saada osaks opettajankoulutusta. (Valo) 

-- minusta on käsittämätöntä se, että minullaki on erkan sivuaine ja en oo ennen työelämää nähny 
että miltä näyttää niinku HOJKS tai tämmöset lomakkeet et niinku MITÄ? (nostelee käsiä ilmaan 
ihmetellen). (Aurinko) 

Nykypäivänä peruskoulujen oppilasaines on entistä heterogeenisempää ja 

tukea tarvitsevia oppilaita on entistä enemmän. Aineiston perusteella 

luokanopettajille on haastavaa huomata, milloin oppilaalle annettavaa tukea 

tulisi tehostaa siirtymällä seuraavalle tuen portaalle. Myös eriyttäminen ja 

oikeudenmukainen arviointi tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla koettiin 

pulmallisiksi.    

-- aika kädettömäksi jätetään ja minun mielestä erkan pitäs automaattisesti olla meijän opintoihin 
kuuluva… et nykypäivän oppilasmateriaali kuitenki on haastavampaa ja kyl se tuo ihan yleisen 
tuen lapsiin semmosta näkemystä -- (Aurinko) 

-- siitä kolmiportaisesta tuesta ja tällasista asioista on puhuttu niin sen pitäs olla jotenkin paljon 
isommassa painoarvossa -- (Helle) 

Useammat luokanopettajat painottivat erityispedagogiikan osaamisen 

merkitystä työelämässä. Osaamista tulisi opettaa luokanopettajakoulutuksessa 
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Jyväskylän yliopistossa monipuolisesti. Kyky täyttää pedagogisia asiakirjoja 

koettiin merkityksellisenä asiana opettaa luokanopettajille koulutuksen aikana. 

Nykypäivän polarisoitunut oppilasaines aiheuttaa haasteita luokanopettajan 

työssä, joten erityispedagogiikan opintoja tulisi olla mukana 

opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmassa. 

Epävarmuus omassa toiminnassa aiheuttaa riittämättömyyden tunteita. 

Puutteelliset valmiudet toimia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa 

aiheuttavat osin vaikeutta jaksaa työssä. Monille luokanopettajille tulee 

yllätyksenä vastuu siitä, kuinka itsenäisesti opettaja vastaa tukea tarvitsevista 

oppilaista, vaikka moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi erityisopettajan 

kanssa olisikin jatkuvaa. Luokanopettaja määrittelee paljolti, mitä tukea 

tarvitseville oppilaille tulee opettaa sekä missä heillä on haasteita ja ohjaa 

erityisopettajaa oikeaan suuntaan oppilaan tarpeiden vaatimalla tavalla.  

-- et siinä kohtaa (tukea tarvitsevat oppilaat) joskus tulee sellasta riittämättömyyden tunnetta siitä 
et..tai kokee et ei osaa hoitaa sitä tilannetta sen edellyttämällä tavalla ja se heijastuu sit kyl aika 
vahvasti siihen et, miten kokee sen oman työhyvinvoinnin ja sen miten pärjää sit siinä työssä… 
(Valo) 

-- monesti se menee niin et erkkaope tulee luokkaan, kysyy, mitä te aattelitte tänää tehdä ja sit mä 
kerron sen mun ajatuksen mitä me tehään muun luokan kanssa, sit mä sanon mitä asioita ois hyvä 
näitten erityisoppilaitten kanssa käydä plus sanon sivunumerotki mitä me ollaan tekemässä. 
(Kuura) 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

tuli toiseksi eniten kokemuksia siitä, etteivät luokanopettajaopiskelijat ole 

saaneet tarpeellisia valmiuksia työelämää varten. Sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen vanhempien kanssa olisi toivottu konkreettisia oppeja. Miten 

lähdetään yhteistyötä toteuttamaan? Kuinka paljon yhteistyötä tulisi tehdä? 

Nostettiin esille ajatus siitä, että työssä olevat luokanopettajat saapuisivat 

Jyväskylän yliopistolle kertomaan konkreettisia kokemuksiaan siitä, kuinka 

toteuttavat kodin ja koulun yhteistyötä ja millaista se on.  

Tää on ehkä sit toinen asia, mitä ei juurikaan opinnoissa tuu ehkä niin paljon esille…esimerkiks 
ois tosi hyvä… et jotenki pystyttäis tuomaan esille sitä et minkälaista se yhteydenpito koteihin on, 
et millasii malleja, koska niitä on. Miten sitä toteuttaa sitä kodin ja koulun yhteistyötä et onko 
viikkotiedotteita? Onko enemmän semmonen kuukausi painotteinen, et mitä on tehty? Onks 
sellasii et kerrotaan viikottain, missä on onnistuttu? Kuinka aktiivisesti käytetään Wilmaa, esim. 
merkintöjen kanssa? Et näissäki on tietysti koulukohtasii eroja… et olis sellanen luottavainen ja 
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itellä sit sellanen itsevarma olo siitä, että pystyy ja tietää, esimerkiksi miten Wilmaa tulee käyttää. 
(Valo) 

Ongelmatilanteiden synnyttyä toivottiin osaamista oman pedagogiikan, 

lakien ja sääntöjen vakuuttavaan hallintaan, jotta pystytään perustelemaan omaa 

toimintaa. Haastateltavilla oli omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka haastavat 

vanhemmat ”hyökkäävät” linjoja pitkin. Luokanopettajat toivoivat, että näihin 

tilanteisiin olisi ollut valmiuksia vastata ja esimerkiksi kykyä ottaa yhteyttä 

esihenkilöön ajoissa. Kaivattiin tietoa siitä, mitä ei vanhemmilta tarvitse sietää, 

mistä saa tukea toiminnalleen, ja kuinka estää se ettei kaikki vanhemmilta saatu 

negatiivinen palaute mene ihon alle.  

-- olis toivonu koulutuksessa siitä perinteisestä, mutta kodin ja koulun yhteistyöstä ja niistä 

ongelmatilanteista ja, miten lähtee ratkoo ja, miten pienellä kynnyksellä kannattaa jo 

pyytää apua vaikka esimieheltä… (Helle) 

  

Monikulttuurisuus. Monikulttuurisuudesta puhuttiin hyvin vähän 

opintojen aikana. Aiheesta olisi kaivattu lisää tietoa perehtymällä eri 

kulttuureihin ja uskontoihin sekä niiden tyypillisiin piirteisiin ja sääntöihin, jotta 

tilanteisiin osattaisiin varautua ja suhtautua oikealla tavalla. Luokanopettajat 

mainitsivat, että vanhemmat ovat kyllä kertoneet, jos vain tiedostavat 

suomalaiselle koululle ominaisia asioita, mutta eivät vanhemmatkaan osaa 

kertoa, jos heille suomalainen koulukulttuuri ei ole tuttu.  

Siinäki oli ehkä oklssä vaan semmonen raapasu, että monikulttuurisuutta on… ja olisi hyvä tietää 
enemmän eri ihmisten taustoista. Siinäpä se oikeestaan. (Tuisku) 

-- olis semmonen selkee koonti ns. eri uskontojen.. semmonen lista, että mitä sisältyy ja, miten 

käytännössä hoidetaan (esimerkiksi islamin uskosten uinnit tai paasto)...(Valo) 

Haastateltavat kertoivat kokevansa osakseen epävarmuutta kohdatessaan 

eri kulttuureja ja uskontoja. Arkielämän tilanteet edellyttävät opettajalta 

valmiuksia huomioida erilaisia näkökulmia ja tehdä oikeudenmukaisia valintoja. 

Oppilaiden sekä vanhempien kanssa käytävät keskustelut hankaloittavat 

opettajien työtä, jos yhteistä kieltä ei ole. Arvioidessa oppilaita esimerkiksi 

arviointikeskusteluissa kielelliset erot vaikeuttavat kommunikointia 

luokanopettajan ja vanhempien välillä. Aineistossa korostuivat vanhempien 
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kanssa kommunikoinnin haasteet ja esimerkiksi tulkkauspalveluihin liittyvät 

vastuut. Luokanopettajat nostivat esiin epävarmuuden siitä, kuinka paljon tulisi 

nähdä vaivaa vanhempien ymmärryksen edistämiseksi esimerkiksi tiedottaessa 

koteja oppilaan asioista. 

-- se, että millä mä vaikka arvioin tällasta oppilasta semmosia niinku käytännön asioita mitä on 
joutunu paljon miettimään… mitä keinoja mä siihen mun opetukseen tuon, että hän varmasti 
ymmärtää nii kaikkia tämmösiä niinku käytännön juttuja ois ollu iha hyvä käydä opintojen aikana. 
(Aurinko) 

Tasapuolinen aineenhallinta. Luokanopettajalta edellytetään 

monipuolista tietämistä ja osaamista. Luokanopettajan tulee olla opetettavien 

oppiaineiden asiantuntija, mutta asiantuntijuuteen kuuluu myös ohjaaminen 

sekä opettaminen ja oppiminen (Heikkinen 2001). Haastateltavien vastauksista 

on havaittavissa Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman painottama 

ilmiölähtöinen opetus ja digiosaaminen. Esimerkkejä nousi erilaisista 

projekteista, joita oli kursseilla toteutettu. Seuraava lainaus ilmentää yliopiston 

luokanopettajien kokemaa ristiriitaa yliopiston opetuksen ja käytännön 

osaamisen tarpeiden välillä. Pedagogisen osaamisen koettiin jäävän heikoksi.  

 --rakastan tätä esimerkkiä mitä mä aina käytän… mä osaan matematiikassa powerpointilla, vaikka 
tehä jonkun pelin, mutta mä en ole koulutuksen aikana oppinut miten minä opetan, vaikka 
kertotauluja tai lukujono taitoja. Mä osaan liikunnassa tehä talviolympialaiset, mutta mä en tiedä 
koulutuksen myötä mitkä on lapsen motorisen kehityksen vaiheet. (Aurinko) 

 

Tasapuolisesta aineenhallinnasta ilmeni selkeästi perusopetuksessa 

opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot eli POM-

opinnot. Kyseisistä opinnoista ilmeni oppilaiden kielellinen tukeminen 

(äidinkieli) ja pedagogiikka (matematiikka, kielet). Matematiikassa toivottiin 

sisältöä enemmän keskittymistä siihen, miten opettaa matematiikkaa. 

Kokemuksia tuli myös siitä, että olisi hyödyllistä kerrata alakoulun asioita 

esimerkkinä jakokulma ja oppilaiden tyypilliset haasteet sen oppimisessa. 

Kielten opetuksessa painotuksen toivottaisiin olevan myös pedagogisessa 

osaamisessa ja didaktiikassa. Englannin tunneilla olisi koettu hyödyllisemmäksi 

oppia siitä, kuinka opettaa englantia kuin siitä millaisen esitelmän 
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luokanopettajaopiskelija osaa valitsemastaan artikkelistaan tehdä. 

Luonnontieteistä erityisesti fysiikan ja kemian osa-alueiden koettiin jääneen 

vähäiseksi, jopa mitättömiksi koulutuksen aikana. 

-- äidinkieliki oli se ydin semmonen, että me mentiin pitää joku mediailta Jyväskylän kaupungin 
kirjastoon ja soveltava oli sellanen, että me tehtiin jotain olutvertailuja. Ja äidinkieli on yks 
semmonen aine mikä vaikuttaa kaikkeen. (Aurinko) 

-- ehkä oudoin kurssi oli se englannin kielen kurssi, me tehtiin vaan joku ihan super vaikee 
esitelmä siellä ja se ei liity niinku MITENKÄÄN siihen, miten puhut englanniksi vanhemmille 
eikä siihen et jos mä opetan englantia et… joko siinä painotetaan puhumisenglantia et miten sä, 
vaikka pidät jonkun arviointikeskustelun englanniksi sellanen kurssi TAI sit sellanen kurssi et 
miten sä opetat sitä englantia. (Ruska) 

-- pedagogiikka, miten sitä kieltä opetataan, vaikka lapselle, jolla on todella paljon kielellisiä 
haasteita niin siihen olis kaivannu IHAN hirveesti siihen didaktiikkaan ja siihen pedagogiikkaan 
niinku ihan konkreettisia apuvälineitä-- (Helle) 

 

Taito- ja taideaineista mainittiin kaikki aineet. Käsityön opinnoissa 

painotettiin haastateltavien kokemuksien mukaan liikaa vertaisilleen 

opettamista. Eräs haastateltava kuvasi kokemustaan kertoen, että hänen suurin 

opettajansa käsityön opintojen aikana oli ollut YouTube. Kuvataiteessa toivottiin 

käytännönläheisempää työtapaa: miten toimit tilanteessa lasten kanssa ja mitä 

tulee ottaa huomioon. Taito- ja taideaineissa toivottiin huomion kiinnittämistä 

lapsilähtöisempään pedagogiikkaan. Musiikin opetukseen yliopistolla oltiin 

pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kuitenkin omalla harrastuneisuudella koettiin 

olevan merkittävämpi rooli musiikin opettamisen valmiuksissa kuin 

opettajaopinnoilla. Haastateltavat kokivat myös, ettei heillä ole valmiuksia antaa 

yhtä laadukasta musiikin opetusta kuin musiikkia harrastavilla kollegoillaan. 

 

-- kyl mä sit koen et se asettaa oppilaatkin hirveen eri arvoseen asemaan sen opetuksen laadun 
suhteen et en mä hirveen rehellisesti voi sanoa, että se on ollut todella laadukasta se mun musiikin 
opetus… (Valo) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ohjaavat 

luokanopettajan työtä. Luokanopettajan velvollisuus on toteuttaa 

valtakunnallisessa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita 

ja sisältöjä. Oppikirjat ohjaavat omalta osaltaan opettajan arkityötä ja usein 
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oppikirjojen odotetaan noudattavan opetussuunnitelmaa. Aineistosta ilmeni 

kokemuksia siitä, kuinka oppikirjoihin pelkästään ei voi luottaa, vaan tulee 

kiinnittää huomio valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin ja tältä 

pohjalta suunnitella omaa opetusta.  

-- oppikirjoissa on paljon semmosta mitä ei oikeesti opsissa lue nii et munki oli pakko kattoo et mitä 
näistä on opsissa et karsia paljon pois semmosta ku pitää keskittyy et opsin jutut tulee käytyä et ei 
me ois keretty käydä tunnentaitoja jos me ois käyty ne kaikki kappaleet sieltä välistä…(Pouta) 

 

Palkkaus ja työnhakeminen. Työnhakemiseen liittyvissä asioissa olisi 

kaivattu tukea opettajankoulutukselta oman opettajuuden ja opetusfilosofian 

sekä oppimiskäsitysten ja arvojen pohtimiseen. Työhakemuksen kirjoittamiseen 

toivottiin tukea, jotta oman opettajuuden reflektointi ja omien vahvuuksien 

ilmaiseminen olisi sujuvaa. Useampi haastateltava nosti esille tarpeen 

konkreettiselle kurssille tai tehtävälle, jossa työhakemuksen täyttöä 

harjoiteltaisiin. Työhaastatteluun kaivattiin tukea esimerkiksi pohtimalla sitä, 

kuinka erottua muista hakijoista. Ainoa tuki haastatteluihin valmistautumiseen 

saatiin opiskelukollegoilta.  

-- miettiä tosi tarkkaan ite, vaikka ne oman opetusfilosofian kulmakivet ja, mikä on mun 
ihmiskäsitys ja, mikä on oppimiskäsitys ja tosi sellaset deepit jutut tavallaan et ei sit jäädy siinä 
haastattelussa… et toki ehkä noista nyt ois voinu puhua ihan siinä valmistumisen kynnyksellä 
(Helle) 

-- se on hirveen vaikee sanottaa sinne hakemukseen, että mä oon kuulkaa pätevin ja tiedän uudesta 
opetussuunnitelmasta, ku itellä on semmonen olo, että tiedänkö mä mistään mitään…(Pyry) 

Osa haastateltavista koki, että töihin hakemiseen liittyvät asiat olivat 

selkeitä eikä niissä yliopisto olisi voinut tukea enempää. Luokanopettajan 

työelämän alun pulmakohdiksi mainittiin esimerkiksi palkkakuitin 

tulkitseminen sekä työaikaan liittyvät työn vastuut ja velvollisuudet. Osa 

luokanopettajista mainitsi, ettei osaa tulkita palkkakuittia ja tarvitsivat 

kollegoidensa tai esihenkilön tukea tulkittaessa niitä. Palkkoihin ja muihin 

korvauksiin liittyvistä asioista neuvotteleminen koettiin haastavaksi. Kesäajan 

palkan muodostumisen ymmärtäminen aiheutti haasteita työelämän 

ensimmäisinä vuosina.  
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-- et en osaa kyllä kattoo palkkakuittia... et katon sitä kyllä aina et (silmät isollaan ihmetellen) 
mitä? aika hyvin varmaan vois mua huijata, jos joku haluais huijata…(Ruska) 

-- palkasta eikä lisistä ole ollu mulla kyllä tietoa mistä mulle pitäs maksaa… jos ois kerrottu et tää 
on äitiyslomansijaisuus = sä et saa kesältä palkkaa tai jos on vuorotteluvapaan sijaisuus= sä et saa 
kesältä palkkaa et tämmösistä… -- mistä kaikesta työsä sun pitää saaha extra korvausta koska se on 
aikaa tärkee kyl tietää et sähän käyt siellä töissä, että sä saat rahaa (Kuura) 

Teknologia koulussa. Teknologiaosaamiseen oltiin pääsääntöisesti 

koulutuksessa tyytyväisiä. Teknologiaosaamisesta mainittiin haastatteluissa 

hallinnollinen ohjelma: Wilma ja sen käyttö. Wilma työvälineenä oli jäänyt 

itsenäisesti opeteltavaksi ja kollegoita oli pitänyt hyödyntää paljon. 

Haastateltavista osa mainitsi saaneensa nopean opastuksen Wilman käyttöön 

päättöharjoittelun yhteydessä, mutta tiedon sisäistäminen yhdeltä istumalta 

koettiin hankalaksi. Osaaminen tämän arkipäivän työvälineen kanssa koettiin 

heikoksi ja Wilma on käytössä useimmissa Suomen peruskouluissa.  

-- kyllä mä näkisin, että siitä olis hyötyä, että vaikka päättöharkan yhteydessä olis joku et sitä 
käytäis… keskityttäs näitten päättöharkan opettajien kanssa olis tällanen demo, missä voitas käydä 
tätä yhteyden pitoa kodin ja koulun välillä. (Valo) 

-- siitäki vois saada paljon paremman työvälineen, jos sitä käytäs, vaikka niitä kokeita laitettua 
sinne ja arviointeja -- (Aurinko) 

Arviointi. Arviointia kohtaan tulokset jakautuivat kahtia. Osa koki 

saaneensa yliopisto-opinnoista tarvittavat valmiudet arvioida ja mainitsivat 

hyödyntäneensä taitojaan ja tietojaan tuoden uutta osaamista työyhteisöön uusin 

monipuolisin arvioinnin keinoin.  Arvioinnin haasteiksi koettiin sen 

käytänteiden laajuus, sillä arvioinnin nähtiin olevan jokaisen opettajan oman 

tulkinnan varaista.  

-- mut kyl mä koen tällee vastavalmistuneena et kyl mä olen se, keltä on tullu aika paljon uusia 
tuulia tonne kolleegojen sekaan. (Helle) 

-- paljon on ite pitäny sitä miettiä, millanen on siinä se oma skaala…ja ku mä pidän esimerkiksi 
toiselle luokalle liikuntaa, nii sen toisen opettajan kanssa vertailtiin, että oonko minä liian tiukka? 
Oonko minä liian löysä? tai lepsu niinku arvioinnissa, nii tosi paljon sitä miettii et, millanen se 
mun näkemys siihen on. (Aurinko) 

Mukana oli myös kokemuksia siitä, ettei yliopistosta oppinut tarpeeksi 

valmiuksia monipuoliseen ja konkreettiseen arviointiin. Tuloksista oli myös 
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tulkittavissa, että yliopisto voisi valmistaa arviointipaketin tai kurssin, jossa olisi 

mahdollisuus nähdä niin luokanopettajien kuin opiskelutovereiden arvioimia 

sekä sanallisia että numeroin arvioituja kokeita ja muita arvioitavia tehtäviä. 

Ainakin niitä kursseja oli niinku miljoona, mutta sitten en mä kokenut mitään, mitään 
konkreettista. Mun mielestä semmosta kauheen turhanpäivästä sanahelinää vaan. Mä oisin 
toivonu semmosia et ois vaikka ihan semmosia konkreettisia kokeita, että hei mä oon esimerkiksi 
arvioinu tän näin. (Tuisku) 
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4 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä luokanopettajaopiskelijat eivät opi 

Jyväskylän yliopistossa. Mitä asioita työelämä opettaa tai vaatii luokanopettajalta 

ja miten näihin voitaisiin jatkossa mahdollisesti koulutuksessa vastata? 

Tutkimuskysymyksenä oli: Mitä osaamista Jyväskylän 

luokanopettajakoulutuksesta valmistunut luokanopettaja kokee tarvitsevansa 

työelämässä, johon Jyväskylän yliopiston opettajankoulutus ei ole häntä 

valmistanut? Perttulan (2009) mukaan on tärkeää, että tutkija elää tutkimansa 

kokemuksen maailmassa. Itse olen valmistumisen kynnyksellä ja tästä syystä 

olin kiinnostunut tutkimaan aihetta.  Oma olettamukseni oli moninainen ja näen 

itse, että osaamistani olisi voinut kehittää opintojen aikana. Mikä on se syy miksi 

koulutuksen ja työelämän välillä on kuilu? Tästä syystä tutkin aihetta oman, 

muiden opettajaopiskelijoiden ja yliopiston näkemystä laajentamaan.  

Tutkimuksen tuloksista on tulkittavissa, että luokanopettajat kokevat 

koulutuksen jättäneen heidän osaamisensa osin puutteelliseksi. Yhtä 

haastateltavaa siteeraten: -- aina perusteltiin sillä, että eihän opettaja ikinä lähde täältä 

valmiina ja se matka vasta alkaa ja opettajuus on ikuista oppimista --. Puutteellista 

osaamista koettiin erityispedagogiikan, kodin ja koulun yhteistyön, 

monikulttuurisen sekä pedagogisen osaamisen alueilla. Tässä tutkimuksessa 

opiskelijoiden siirtyessä työelämään valmistuneena luokanopettajana nähdään 

työn todellisuus, joka ei vastaa yliopiston luomaa mielikuva opettajan työn 

arjesta.  Luokanopettajien kokemusten mukaan yliopistosta saatu koulutus ei 

antanut tarvittavia valmiuksia käytännön työhön. Vuonna 2018 tehdyn ’Selvitys 

Opettajankoulutuksen työelämävalmiuksista’ -hankkeen mukaan 

valmistumisen kynnyksellä olevilta luokanopettajilta saatu tieto tuki tätä 

tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen osalta: erilaiset pedagogiset asiakirjat, 

tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö ja 

monikulttuurisuuden kohtaaminen.  
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Haastatteluissa ilmenee opettajan oman persoonan merkitys. Blomberg 

(2014) mainitsee persoonan olevan luokanopettajan tärkein työväline. Opettajana 

tulee jatkuvasti kehittyä ja kehittää osaamistaan. Aiempien tutkimusten muun 

muassa Opetusministeriöin julkaisussa (2016) sekä Husun ja Toomin 

tutkimuksen (2016), kuten myös tämän, mukaan opiskelijat ovat tyytymättömiä 

teorian ja käytännön yhdistämiseen yliopistoissa (Niinivirta 2017). Kuilu 

opettajankoulutuksen ja työelämän välillä aiheuttaa vaikeuksia jaksaa työssä. 

Pääkaupunkiseudulla joka kolmas ja muualla joka viides opettaja jättää ammatin 

muutamien vuosien kuluttua valmistumisesta. (Blomberg, 2014).   

Alla kuvailtu kuvio (kuvio 2) osoittaa teemat, joita työelämässä olevat 

luokanopettajat olisivat kaivanneet koulutukseltaan. Pääteemana on 

luokanopettajan käytännön työ arjessa. Luokanopettajat tarvitsevat konkreettista 

osaamista ja tietoa käytännön työstä opetusharjoittelujen lisäksi. Miten 

luokanopettaja työskentelee, suunnittelee, toteuttaa opetusta ja miten toimia 

arjessa erilaisissa tilanteissa erilaisten oppilaiden, kollegoiden ja huoltajien 

kanssa?  

 

 

Kuvio 2. Tulosten perusteella kuvailtu kaavio puutteista luokanopettajakoulutuksessa. 

 

Millainen on käytännössä luokanopettajan työpäivä tai -viikko?  

Opetusharjoitteluista yliopiston opettajankouluttajat saivat palautetta liian 

tarkkojen tuntisuunnitelmien vaatimisesta. Työelämää ei ole mahdollista 
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toteuttaa harjoittelujen vaatimalla tavalla. Käytäntöön linkittyy arjen työssä 

erityispedagoginen osaaminen: tukea tarvitsevat oppilaat, pedagogiset asiakirjat 

ja HOJKS. Lisäksi toivotaan ohjeistusta sekä koulutusta kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön, Wilma -palvelun käyttöön ja tiedottamiseen.  Yhdeksi 

merkittäväksi puutteeksi muodostuu pedagoginen osaaminen. Sisältöjen sijaan 

voitaisiin keskittyä siihen, mitkä ovat tyypillisiä kompastuskiviä arjen työssä 

opettaessa tai oppilaan osaamisessa tietyillä osa-alueilla.  

Haastatteluista saatu aineisto oli rikasta eikä saadusta aineistosta ollut 

mahdollista sijoittaa kaikkea tietyn teeman alle. Haluan seuraavaksi esittää 

näistä esiin tulleista ajatuksista muutaman. Aiemman tutkimuksen mukaan 

sosiaalisuus edesauttaa opettajia jaksamaan työssä (Räisänen 1996). Tynjälän ym. 

(2004) tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijoilla oli kokemuksia siitä, ettei 

opettajankoulutuksessa ole riittävästi saatu taitoja työskennellä ihmissuhde 

ammatissa. Tutkimuksestani ilmeni samanlainen kokemus.  

-- tota ihan niin yksittäinen esimerkki, ku vaikka se että 80–90 % meijän työstä on sitä, että me 
ollaan ihmisten eessä, missä me harjotellaan sitä? (Aurinko) 

Luokanopettajan työhön kuuluu paljon muutakin opettamisen lisäksi. 

Aiempien tutkimusten mukaan työmäärä yllättää monet valmistuneet 

luokanopettajat ja sen havainnon tein myös tässä tutkimuksessa (Länsikallio, 

Kinnunen & Ilves 2018; Collie ym. 2012). Luokanopettajaksi valmistuu 

kasvatustieteiden maisteri ja opintojen suunniteltu aikataulu on viisi vuotta. 

Opetusharjoitteluja lukuun ottamatta opinnot ovat melko hajautetut pitkin 

viikkoa ja vuotta, alkaen myöhään syksyllä ja päättyen aikaisin keväällä. 

Erillinen mielenkiintoinen maininta tulee opintojen rytmittämisestä.  

-- Saattaa olla viikko, ku sulla on kolmena päivänä koulua ja sit sä oot ihan et mulla on niin 
rankkaa et siihen et vaikka se on kiva et on vapaa-aikaa ja paljon niinku semmosta et ei oo sitä 
opiskelua mutta sitku sun pitää tehä duunia nii se tuntuu iha ylitsepääsemättömän vaikeelta ja se 
on niinku hölmöö ettei opeteta semmoseen rytmiin. (Aurinko) 

 

Tuloksista oli havaittavissa tarve oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen ja 

vuorovaikutustilanteiden selvittelyyn. Haastateltavat kokivat turhauttavaksi 

sen, kuinka ison osan oppitunneista joutuu käyttämään riitatilanteiden 
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läpikäymiseen. Lisäksi olisi koettu hyödylliseksi saada jo työssä olevilta 

luokanopettajilta ajatuksia erilaisista palkitsemisen keinoista ryhmänohjauksen 

tueksi: esimerkiksi läksyjen teosta, sääntöjen noudattamisesta ja muiden 

auttamisesta saatava ”palkka”, joka motivoisi oppilaita toimimaan toivotulla 

tavalla.  

-- käytöksen ohjaamisesta et en mä oo ainakaan saanu yliopistosta sitä, miten häiriökäyttäytyvää 
oppilasta saadaan motivoitumaan oppimisesta ja kuinka ohjataan sitä käyttäytymistä semmoseen 
suotuisaan suuntaa ja ne ryhmänhallinnan keinot et millasia palkitsemissysteemejä on ollu 
käytössä, mitkä on ollu hyödyksi tai millasia sanktiokeinoja et miten voi puuttua… (Pyry) 

Luokanopettajaopinnoissa suoritettavissa harjoitteluissa vastuu luokan 

työrauhan ja järjestyksen ylläpitämisessä on aina luokan omalla opettajalla. 

Opettajaopiskelijan mahdollisuudet saavuttaa oma toimiva auktoriteetti selviää 

valmistuneille luokanopettajille vasta työelämässä (Blomberg 2014). Tämä ei 

mielestäni sulje pois mahdollisuutta saada koulutuksen aikana erilaisia jo 

työelämässä olevien luokanopettajien ajatuksia erilaisista malleista, miten 

käyttäytymistä ohjataan.  

Osalla haastateltavista koulutuksesta oli jo kulunut aikaa ja kokemukset 

saattoivat olla osaksi unohtuneet tai muovautuneet ajan kuluessa. Pelkästään 

tutkimukseni pohjalta ilmeni koulujen hyvinkin erilaiset perehdyttämisen 

keinot. Haastateltavilla oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia saadusta 

perehdytyksestä. Koen, että työpaikalla saadulla perehdytyksellä oli vaikutusta 

tutkittavan kokemuksiin koskien esimerkiksi palkkausta, arviointia, kodin ja 

koulun yhteistyötä sekä monikulttuurisuutta. Koulujen maantieteellisellä 

sijainnilla koettiin olevan vaikutusta kohdatessa monikulttuurisuutta tai 

esimerkiksi tuen tarpeita. Nämä voivat heijastua osaksi tutkimukseni tuloksissa, 

koska kaikilla luokanopettajilla ei ollut kokemuksia esimerkiksi 

monikulttuurisuuden kohtaamisesta työssään.  

Tuloksia analysoidessani olen säilyttänyt kriittisen asenteen ja jatkuvan 

reflektoinnin läpi prosessin (Tuomi & Sarajärvi 2017; Hirsjärvi & Hurme 2017). 

Aineistoa analysoidessani olen pohtinut sitä, vaikuttaako omat näkemykseni 

havaintoihin (mm. Puusa & Juuti 2020). Ennakko-olettamukseni oli, että 

erityispedagogisesta osaamisesta, Wilman käytöstä ja monikulttuurisuuden 
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kohtaamisesta ilmenee varmasti kokemuksia. Tämä siksi, että itse valmistumisen 

kynnyksellä koen, että minulla on puutteellisia valmiuksia kyseisillä osa-alueilla. 

Puutteet erityispedagogisessa osaamisessa olivat ennakko-olettamukseni, jota 

tutkimukseni tulokset tukivat.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkkuus käytetyissä menetelmissä. 

Teemahaastattelun keinoin saavutettiin laaja ja monipuolinen aineisto. 

Tutkimuksen tuloksiin on liitetty haastateltavien suoria lainauksia tukemaan 

omaa tulkintaani aineistosta, jota lukija voi itse analysoida (Patton 2015). 

Maailman tilanne, korona-aika ja sosiaaliset haasteet omalta osaltaan saattavat 

tuskastuttaa työelämässä olevia luokanopettajia. Tietoisesti tutkimus vastaa 

ainoastaan Jyväskylän opettajankoulutusta, joten tuloksia ei ole mahdollista 

siirtää koskemaan muita Suomen opettajankoulutuslaitoksia. Toistettavuuteen 

vaikuttaa säännöllisesti uudistuva opetussuunnitelma ja jatkuva 

opettajankoulutuksen kehittäminen.  

Tutkimukseen on saattanut hakeutua aiheesta kiinnostuneita haastateltavia 

eikä välttämättä Jyväskylän yliopiston kannalta positiivisessa mielessä. Tulee 

ottaa huomioon ettei yksi luokanopettajan ääni ole koko totuus (Säntti 2007). 

Tämän tutkimuksen otoskoko oli kahdeksan luokanopettajaa.  Tutkimuksen 

luotettavuuteen voivat vaikuttaa ennalta määritellyt teemat, jotka ohjaavat 

tutkimuksen tuloksia ja analyysia tiettyyn suuntaan. Tutkijana pohdin kriittisesti 

tehtyjä valintoja ja valintojeni onnistumisia (Cope 2014). Olen pyrkinyt 

kuvaamaan aineistosta saadut tulokset vastaamaan tutkimuskysymystä 

parhaalla mahdollisella tavalla, jotta luotettavuus säilyy.  

Laadullisella tutkimusotteella tutkittaessa tulee huomioida myös se, että 

ihmiset ymmärtävät eri tavalla asioita, ja tällä voi olla vaikutusta tuloksiin sekä 

tulosten tulkinnassa (Puusa & Juuti 2020; Hirsjärvi & Hurme 2017). Olen itse 

pyrkinyt pohtimaan saatuja tuloksia useasta näkökulmasta. Tutkittavien omat 

kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä ja jokaisen oma elämäntilanne niin 

koulutuksen hetkellä kuin haastattelun hetkellä vaikuttaa osakseen vastauksiin. 

Jos omassa elämäntilanteessa on ollut muutoksia, on mahdollista, että 

koulutuksesta saadut kokemukset ovat vaikuttaneet negatiivisella tavalla 
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tutkittavaan ja täten koulutus on koettu epäonnistuneena. Haastatteluissa nousi 

esiin myös kaveriporukka, jonka koosta tai haastateltavien välisistä suhteista 

itselläni ei tutkijana ole ollut tutkimuksen teon hetkellä tietoa. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen keinoin, pienellä otannalla, ei ole saatavilla yleistettävää tietoa vaan 

pikemminkin siirrettävää tietoa (Tynjälä 1991). Laadullisen tutkimuksen keinoin 

ei ole tarpeen saavuttaa objektiivista totuutta vaan niitä voi olla useita. 

Luotettavuutta tulisi testata erilaisten tutkijoiden välisessä diskurssissa. 

Jatkotutkimusten kannalta ehdotan, että tutkimusta toistetaan ja toteutetaan 

isommalla otannalla, jolloin tulokset osoitettaisiin Jyväskylän 

opettajankoulutuksen kannalta merkittäviksi. (Tynjälä 1991). 

Jatkossa tulisi keskittyä tutkimaan, miten käytännöllisyyttä valmistuneiden 

luokanopettajien kannalta voitaisiin lisätä koulutukseen. Olisiko mahdollisuutta 

pidentää harjoittelujen kestoa, jolloin mahdollistettaisiin parempi ote arkiseen 

luokanopettajan työhön. Tätä kautta voitaisiin mahdollisesti saavuttaa 

paremmat valmiudet kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Jyväskylän 

yliopistolla luokanopettajaopintojen kolmas harjoittelu on mahdollista suorittaa 

muualla kuin Normaalikoulussa. Aiempien tutkimusten (mm. Tynjälä, 

Heikkinen & Jokinen 2013) mukaan harjoittelukoulujen ja kunnallisen 

peruskoulujen välillä on huomattavia eroja esimerkiksi taloudellisissa 

resursseissa. Olisiko opettajankoulutuksessa mahdollisuutta suorittaa 

harjoitteluja maantieteellisesti ja kulttuurisesti eriävissä peruskouluissa, joissa 

päästäisiin kohtaamaan eri sosioekonomisen taustan ja erilaiset tarpeet omaavia 

oppilaita? Voisiko lisätä harjoittelua käytännön ympäristöissä ja näin saataisiin 

varmuutta omaan opettajuuteen? Suurin osa valmistuneista luokanopettajista 

työllistyy kunnalliseen perusopetukseen, joka ei kuulu yliopistojen alaisuuteen 

ja käytössä olevat resurssit saattavat poiketa koulutuksessa totuttuihin. 

Erityispedagogisia opintoja tulisi tutkimukseni mukaan lisätä koulutukseen, 

mutta tarvittaisiin lisätutkimusta siitä, ovatko erityispedagogiikan perusopinnot 

(25op) riittävät vai tarvittaisiinko kurssien rakenteisiin muutoksia.  
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Kuvio 3. Opettajankoulutukseen kohdistuvia ehdotuksia tutkimukseni pohjalta. 

 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen kehittämistyön tulee olla 

jatkuvaa ja kehittämisellä tulee olla organisaation tuki taustalla (Kostiainen & 

Tarnanen 2020). Yllä olen koonnut opettajakoulutuksen kehittämiseen 
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kohdistuvia ehdotuksiani tutkimukseni pohjalta (kuvio 3). Opettajankoulutus 

koostuu sekä kasvatustieteen tiedekunnasta että siihen kuuluvasta 

Normaalikoulusta, jossa koulutuksen aikaiset harjoittelut pääsääntöisesti 

suoritetaan.  

Kuvioon olen eritellyt ehdotukseni, mikä osa-alue tutkimuksestani kuuluisi 

harjoittelujen oheen liitettäväksi osaamisen kehittämiseksi ja mikä muihin 

luokanopettajaopintoihin. Ehdotelmastani on tulkittavissa viisi osa-aluetta 

Normaalikoulun yhteyteen liitettäviksi kokonaisuuksiksi ja kuusi Jyväskylän 

yliopiston opettajankoulutuslaitokseen. Erilaisista tuen tarpeista ja tuen 

muodoista tulisi mielestäni kouluttaa opiskelijoita molemmissa organisaatioissa. 

Koen, että harjoitteluun olisi sujuva liittää työn hakemiseen ja palkkoihin liittyvät 

arkielämäntilanteet, mutta teoriatietoa tulisi opettaa myös 

opettajankoulutuksessa. Opetusharjoittelujen yhteyteen olisi sujuvasti 

mahdollisuus liittää käytännön osaamista kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Opettajankoulutuksessa taas erityisesti perusopetuksessa opetettavien aineiden 

monialaiset opintokokonaisuudet tulisi tutkimukseni mukaan kehittää 

pedagogisempiin lähtökohtiin linkittäen opetusta käytännön työhön 

lapsilähtöisyys huomioiden.   

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat 

ovat parhaita koulutuksen arvioijia ja heiltä saatu tieto tulee ottaa arvokkaana 

vastaan. Opettajankoulutuksen kurssien ja sisältöjen kehittämisessä 

hyödynnettävät kurssipalautteet eivät välttämättä pysty vastaamaan 

luokanopettajan työn tarpeeseen. Opiskelijana on hankala pohtia työelämän 

vaatimuksia, koska kokemukset ovat mahdollisesti hyvin vähäisiä. Näin ollen 

luokanopettajankoulutusta sekä jatkuvaa oppimista ja lisäkoulutuksia 

kehittäessä tulee ottaa huomioon valmistuneiden luokanopettajien kokemuksia 

suoraan työelämästä.  
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LIITTEET  

Liite 1 

  JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN  

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Mitä luokanopettaja ei opi Jyväskylän 

yliopistossa?  

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen (tietosuojailmoitus) ja saanut riittävästi 

tietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle ja olen 

saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Selvityksen antoi 

_____Susanna Parkkonen___. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen 

osallistumista.  

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on 
oikeus, milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. 
Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle 
kielteisiä seuraamuksia.  
 
Olen tutustunut tietosuojailmoituksessa kerrottuihin rekisteröidyn oikeuksiin ja 
rajoituksiin. 

 
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön 
tietosuojailmoituksessa kuvattuun tutkimukseen.  
 

☐ Kyllä 

 
Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun 
vapaaehtoisesti tutkittavaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin.  

 
 
_______________________  _________________________ 
Allekirjoitus   Päiväys 

 
_________________________   
Nimen selvennys  

 

Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio 
annetaan tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on 

tunnisteellisessa muodossa.  
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Liite 2 Haastattelurunko 

Taustatietoja: 

- milloin valmistunut, kauan ollut työelämässä, missä työskentelee tällä hetkellä, 
mitä sivuaineita, millaisia vuosiluokkia on opettanut? 

 

Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää ”Mitä luokanopettaja ei opi Jyväskylän 

yliopistossa?”  

Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Vapaa sana. 

 

Seuraavaksi olen koonnut teoreettisen tiedon pohjalta erilaisia teemoja, mitä haluan 

tutkia: 

Kerro olisiko yliopisto voinut valmistaa sinua paremmin ja jos kyllä niin miten? 

 

Työelämä 

- töihin hakeminen, onko tarvittavat tiedot työajasta, palkasta, vastuut ja 
velvollisuudet 
 

Arviointi 

- koetko, että olet saanut tarvittavat valmiudet arvioida? 
 

Kodin ja koulun yhteistyö 

- kerro ajatuksiasi tästä? 
 

Erityispedagogiikka 

- tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen, pedagogiset asiakirjat, HOJKS 
 

Monikulttuurisuus 

- oletko saanut yliopistossa tarvittavat valmiudet kohdata 
monikulttuurisuutta työelämässä? 

 

Teknologia koulussa. 

- Mitä ajatuksia? Wilma?  
 

Tasapuolinen aineenhallinta 

- koetko, että yliopisto on valmistanut sinut tasapuoliseen 
aineenhallintaan? Mitä ajatuksia? 

 

Loppuun: 

- Onko joitain asioita mistä yliopistossa ei ole lainkaan puhuttu tai opetettu, 
joita olet työelämässä kohdannut? 

- Mikä on ollut suurin yllätys työelämään siirryttäessä? 
- Tuleeko mieleesi vielä joitain asioita, mitä haluat nostaa esiin 

tutkimukseen? 
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