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Tässä tutkimuksessa tutkittiin kolmannen luokan luokanopettajien pystyvyysus-

komusten ja työn imun välistä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin työkokemuksen ja 

sukupuolen yhteyttä opettajan kokemiin pystyvyysuskomuksiin ja työn imuun. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten pystyvyysuskomusten ulottuvuudet se-

littävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun työkokemus ja sukupuoli on kontrol-

loitu.  

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

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

120 kolmannen luokan luokanopettajaa Kuopiosta, Rovaniemeltä, Tampereelta, 

Oulusta ja Keski-Suomen alueelta. Tutkimuksen aineisto kerättiin paperisella ja 

sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2020. Aineiston analyysissa hyödynnet-

tiin Spearmanin korrelaatiokertoimia ja hierarkkista regressioanalyysia 

bootstrap-menetelmällä.  

Tulokset osoittivat, että luokanopettajien pystyvyysuskomukset olivat po-

sitiivisesti yhteydessä työn imuun. Työkokemus oli yhteydessä opettajien luo-

kanhallintaa koskeviin pystyvyysuskomuksiin. Naisopettajilla oli korkeammat 

pystyvyysuskomukset oppilaiden sitouttamista koskien ja korkeammat omistau-

tumisen ja uppoutumisen kokemukset. Opettajan pystyvyysuskomukset selitti-

vät merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuksia, ja naisopettajilla oli korkeammat 

uppoutumisen kokemukset, kun työkokemus ja sukupuoli oli huomioitu. Tulok-

set antavat viitteitä siitä, että pystyvyysuskomukset heijastuvat opettajan työstä 

innostumiseen ja työhyvinvointiin.  

Asiasanat: pystyvyysuskomukset, työn imu, luokanopettaja, työkokemus, suku-

puoli   
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1 JOHDANTO

Työhyvinvointia on kuvattu perinteisesti pitkään vain kielteisten tuntemusten ja 

oireiden puuttumisen näkökulmasta (Manka & Manka 2016; Mäkikangas & Ha-

kanen 2017). Vasta 2000-luvulle tultaessa työhyvinvointia koskevassa tutkimuk-

sessa on siirrytty kohti työhön liittyvien voimavarojen korostamista, ja työn imu 

on noussut yhdeksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi (Hakanen 2015; Manka & 

Manka 2016; Mäkikangas & Hakanen 2017). Onnismaan (2010) ja Hakasen (2006) 

mukaan opettajien työuupumusta ja työolojen kuormittavuustekijöitä on tutkittu 

paljon verrattuna opettajien innostukseen ja heidän kokemaansa työn iloon. Tuo-

reimman Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) tuottaman työolobarometrin (Gol-

nick & Ilves 2020) mukaan 74 % kyselyyn vastanneista kertoi olevansa työhönsä 

erittäin tai melko usein tyytyväisiä. Saman työolobarometrin mukaan vastaajat 

kokevat työn iloa kuten työntekijät työmarkkinoilla keskimäärin, sillä 68 % ky-

selyyn vastanneista oli erittäin tai melko usein työstään innostuneita. Vaikka me-

diassa nostetaan usein esille opettajien työhön liittyvä stressi ja kuormittunei-

suus, on huomattava, että valtaosa suomalaisista opettajista on edelleen tyyty-

väisiä työhönsä. 

 Opettajien työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja siihen panostaminen on tär-

keää, sillä Hakasen (2006) mukaan hyvinvoivat opettajat suoriutuvat todennä-

köisesti työssään hyvin, ja työn imua kokevien opettajien innostus voi synnyttää 

myös oppilaissa innostusta, kiinnostusta, uteliaisuutta ja tarmokkuutta. Kes-

keistä onkin tutkia mahdollisia työn imua vahvistavia tekijöitä, kuten opettajan 

käsityksiä omasta työhön liittyvästä pystyvyydestä (Zee & Koomen 2016). Työn 

imun ja opettajan pystyvyysuskomusten välisestä yhteydestä on verrattain vä-

hän tutkimusta, vaikka opettajat, joilla on vahvat uskomukset omasta pystyvyy-

destään, ovat Avanzin ja kollegoiden (2013) mukaan tyypillisesti tyytyväisempiä 

työhönsä ja kokevat myös vähemmän työuupumusta. Aiempien tutkimusten 

mukaan naisopettajat kokevat enemmän työhön liittyvää stressiä kuin miesopet-

tajat (Antoniou, Polychroni & Vlachakis 2006; Klassen & Chiu 2010) ja heillä on 
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miehiä heikommat pystyvyysuskomukset luokanhallinnan suhteen (Klassen & 

Chiu 2010).  

 Työkokemuksen tarkastelu suhteessa opettajan työn imun kokemuksiin ja 

pystyvyysuskomuksiin on jäänyt tutkimuskentällä vähäiseksi, vaikka tiedetään, 

että esimerkiksi opettajan pystyvyysuskomukset eivät ole pysyviä (Tschannen-

Moran, Woolfolk Hoy & Hoy 1998). Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia 

luokanopettajan pystyvyysuskomuksien ja työn imun välistä yhteyttä sekä tar-

kastella työkokemuksen ja sukupuolen yhteyttä opettajan pystyvyysuskomuk-

siin ja koettuun työn imuun. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten pystyvyys-

uskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun työkoke-

mus ja sukupuoli on kontrolloitu. 

1.1 Työn imu 

Alun perin työn imuun viittaavaa ilmiötä tutki Kahn (1990), joka määritteli työn 

imun tarkoittavan fyysistä, tiedollista ja emotionaalista läsnäoloa sekä kokonais-

valtaista ilmaisua työssä. Myöhemmin työn imua on perinteisesti lähestytty Mas-

lachin ja Leiterin (1997) sekä Schaufelin (2002) tutkimusryhmän määrittelemien 

kahden käsitteellisesti ja sisällöllisesti toisistaan hieman eroavien määritelmien 

avulla. Työuupumustutkijoiden Maslachin ja Leiterin (1997) mukaan työn imu 

on työuupumuksen vastakohta, sillä työn imua luonnehtii työuupumukselle 

ominaisten oireiden puuttuminen. Työn imu muodostuu työntekijän energisyy-

den, sitoutuneisuuden ja pystyvyyden kokemuksista, joiden vastakohtana on 

uupuminen, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen (Maslach 

& Leiter 1997).  

Positiivisen psykologian nousun myötä 2000-luvun alussa Schaufelin (2002) 

tutkimusryhmä kehitti työhyvinvointikäsitteen, jonka Hakanen (2004) myöhem-

min suomensi työn imuksi. Schaufelin ja kollegoiden (2002) mukaan työuupu-

mus ja työn imu ovat vastakkaisia, mutta kuitenkin myös erillisiä ja itsenäisiä 

työhyvinvointi-ilmiöitä.  Työn imu on pysyvä ja työhön myönteisesti liittyvä 
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tunne- ja motivaatiotila, jota kuvaa kolme ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautu-

neisuus ja työhön uppoutuminen (Schaufeli ym. 2002). Tarmokkuus ilmenee 

työssä energisyytenä, sinnikkyytenä ja haluna panostaa työhön (Schaufeli ym. 

2002). Omistautuminen puolestaan kuvaa kokemusta työn merkityksellisyydestä 

ja haasteellisuudesta sekä työn kokemista inspiroivana ja innostavana (Schaufeli 

ym. 2002). Uppoutumisella tarkoitetaan Schaufelin ja kollegoiden (2002) mukaan 

syvää keskittymistä työhön, josta voi olla vaikeaa irrottautua, ja jolloin aika ku-

luu huomaamatta. Uppoutumisen käsite liittyy läheisesti Csikszentmihalyin 

(2008) flow’n eli virtauksen käsitteeseen, joka on usein yhdistetty työn imun kä-

sitteeseen (Hakanen 2015). Csikszentmihalyin (2008) mukaan flow on kokemus, 

jossa ihminen uppoutuu keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan ja sulkee kai-

ken muun ympärillä olevan mielestään. Työn imu ja flow eroavat kuitenkin kä-

sitteinä toisistaan, sillä flow-kokemukselle on ominaista sen voimakkuus ja ly-

hytaikaisuus, kun taas työn imun kokeminen on kokonaisvaltaisempi ja pysy-

vämpi tunnetila (Schaufeli ym. 2002). Aikaisemmat työn imun kokemukset en-

nakoivat Seppälän (2013) mukaan myöhempiä työn imun kokemuksia, mikä tu-

kee käsitystä työn imusta pysyvämpiluonteisena tunnetilana.  

Työn imun käsitteellä on Schaufelin (2018) mukaan yhtymäkohtia työtyy-

tyväisyyden käsitteeseen, sillä molemmat käsitteet liittyvät työhön ja molempia 

yhdistää työhön kohdistuva positiivinen tunnetila. Niitä ei voida kuitenkaan pi-

tää synonyymeinä toisilleen, sillä työtyytyväisyys on passiivisempi työhyvin-

voinnin kokemus kuin työn imu, ja työn imu on vahvemmin yhteydessä työssä 

suoriutumiseen kuin työtyytyväisyys (Bakker & Oerlemans 2011; Schaufeli 

2018). Yksi viime aikoina esille nostettu työn imun lähikäsite on työn merkityk-

sellisyys, jolla tarkoitetaan henkilön kokemusta työnsä merkitsevyydestä, tär-

keydestä ja tarkoituksesta (Rosso, Dekas & Wrzesniewski 2010; Steger, Dik & 

Duffy 2012). 

 Työn imuun liitetään usein käsitys sen mahdollisuudesta muuttua työho-

lismiksi (Hakanen 2015).  Työn imun ja työholismin merkittävin ero on, että työn 

tekemistä ohjaavat erilaiset toimintatavoitteet ja motivaatiotekijät (Hakanen 
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2011, 2015). Toisin kuin työholistit, työn imua kokevat työntekijät nauttivat elä-

mästään myös työn ulkopuolella eikä työn tekeminen tunnu sisäiseltä pakolta, 

vaan työ koetaan enemmänkin mielekkäänä (Schaufeli, Taris & Rhenen 2008). 

Tutkimusnäyttöä ei Hakasen (2011) mukaan kuitenkaan ole siitä, että työn imu 

voisi muuttua työholismiksi. 

 Suomalaisissa työhyvinvointitutkimuksissa on ilmennyt, että työn imu on 

pitkällä aikavälillä positiivisessa yhteydessä työntekijän hyvinvointiin, perhe-

elämään ja terveyteen (Hakanen 2011, 2015). Työn imun kokeminen on melko 

yleistä suomalaisilla työpaikoilla Hakasen (2011, 2015) mukaan, sillä sitä voidaan 

kokea kaikilla aloilla ja eri ammateissa. Banihanin, Lewisin ja Syedin (2013) sekä 

Hakasen (2011) mukaan naiset kokevat työn imua miehiä useammin, mutta myös 

ikä ja työsuhteen muoto vaikuttavat koettuun työn imuun (Hakanen 2011). Van-

hemmat työntekijät kokevat tyypillisesti työssä nuorempia työntekijöitä enem-

män työn imua (Hakanen 2011; Kim & Kang 2017), koska heillä on Kimin ja Kan-

gin (2017) mukaan enemmän voimavaroja kohdata työn vaatimuksia. Vastaa-

vasti määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät kokevat Hakasen (2011) 

mukaan enemmän työn imua kuin vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. 

Tarmokkaampia työssään ovat alle viisi vuotta ja yli 30 vuotta nykyisessä amma-

tissa työskennelleet kuin muut työntekijät (Hakanen 2004). Työn imun ja työko-

kemuksen välisestä yhteydestä on kuitenkin verrattain vähän tutkimusta, minkä 

vuoksi se on yhtenä tämän tutkimuksen kohteena. 

 Voimavaratekijät ja työn imu opettajan työssä. Kuormittavien tekijöiden 

lisäksi työssä voidaan erottaa erilaisia voimavaratekijöitä. Onnismaan (2010) mu-

kaan opettajan työn ollessa kuormittavaa, voimavaratekijät motivoivat ja ovat 

vahvassa yhteydessä koettuun työn imuun. Työn voimavarojen merkitys koros-

tuu myös Bakkerin ja kollegoiden (2007) mukaan erittäin stressaavissa olosuh-

teissa. Hakanen (2006) on havainnut, että työn voimavaratekijät eivät pelkästään 

lisää työn imua, vaan ne myös suojaavat opettajien työn imua kuormittavissa ti-

lanteissa. 
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Työn vaatimusten ja työn voimavaratekijöiden (TV-TV) (Job Demands-Re-

sources, JD-R) malli (ks. kuvio 1) perustuu oletukselle, että työn olosuhteet voi-

daan jakaa työn vaatimuksiin ja työn voimavaroihin (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli 2001; Schaufeli & Bakker 2004). Mallin mukaan työn vaa-

timukset voivat olla fyysisiä (esim. työympäristön meluisuus), psyykkisiä (esim. 

työn aikapaineet), sosiaalisia (esim. ristiriitaiset odotukset eri tahoilta) tai organi-

satorisia piirteitä (esim. työn epävarmuus), jotka vaativat henkistä tai fyysistä 

vaivannäköä ja ponnisteluja työntekijältä (Demerouti ym. 2001; Mäkikangas, 

Feldt & Kinnunen 2005; Seppälä & Hakanen 2017). Työn voimavarat puolestaan 

viittaavat työn fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin olosuhtei-

siin tai piirteisiin, jotka auttavat työn tavoitteiden saavuttamisessa, työssä koet-

tujen vaatimusten vähentämisessä sekä edistävät yksilön henkilökohtaista kas-

vua ja kehitystä (Demerouti ym. 2001; Mäkikangas ym. 2005; Seppälä & Hakanen 

2017).  

 

KUVIO 1. Työn vaatimusten yhteys pahoinvointiin ja voimavarojen yhteys 
hyvinvointiin (mukaillen Mäkikangas ym. 2005) 

TV-TV -mallissa työympäristön vaatimusten ja voimavarojen oletetaan välitty-

vän koetun työuupumuksen tai työn imun kautta (kuvio 1), eikä niiden oleteta 
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olevan suoraan yhteydessä terveyteen, työkykyyn tai organisaatioon sitoutumi-

seen (Hakanen 2004). Kyseiseen malliin liittyy kaksi erilaista ja mahdollisesti 

myös samanaikaista polkua, joista energiapolku voi johtaa korkeiden työn vaati-

musten kautta työuupumukseen sekä terveyden heikkenemiseen, kun taas mo-

tivaatiopolku voi johtaa työn voimavarojen kautta työn imun kokemiseen (De-

merouti ym. 2001; Hakanen 2004). Työn voimavaratekijät lisäävät Hakasen (2004, 

2006) mukaan työn palkitsevuutta ja motivoivuutta motivaatiopolussa, mikä nä-

kyy lisääntyneenä työn imun kokemisena. Työn imun näkökulmasta tärkeimmät 

työn voimavarat ovat Hakasen, Bakkerin ja Turusen (2021) mukaan työstä saatu 

palaute, tiimin kyvykkyys sekä mahdollisuus luovaan työskentelyyn ja uuden 

oppimiseen. Hakasen, Ropposen, De Witten ja Schaufelin (2019) mukaan työstä 

saadulla palautteella on voimakkain yhteys työn imun kokemiseen, sillä se saat-

taa antaa tietoa työntekijän suoriutumisesta ja osaamisesta. Työn imun kokemi-

nen edistää työhön sitoutumista nykyisessä työssä sekä työuralla pysymistä (Ha-

kanen 2004, 2006).  

Opettajan työssä tärkeitä voimavaratekijöitä ovat työn arvostus, innovatii-

visuus, työilmapiiri ja esimiehen tuki (Bakker, Hakanen, Demerouti & Xantho-

poulou 2007) sekä toimiva tiedonkulku (Hakanen 2006; Onnismaa 2010). Bakker 

ja kollegat (2007) ovat havainneet, että työn arvostus ennustaa opettajan työn voi-

mavaratekijöistä voimakkaimmin työn imun eri ulottuvuuksia. Lisäksi työilma-

piiri ja innovatiivisuus ovat opettajan työssä tärkeitä tekijöitä työn imun kokemi-

selle, sillä ne pitävät työn haastavana ja mielenkiintoisena, sekä tarjoavat mah-

dollisuuksia itsensä kehittämiseen (Bakker ym. 2007).   

Työn imulle on ominaista pysyvyys, mutta sitä on Hakasen (2011) mukaan 

mahdollista myös vahvistaa. Esimerkiksi Bakker ja Bal (2010) ovat havainneet, 

että aloittelevilla opettajilla työn imun kokemukset voivat vaihdella jopa viikko-

tasolla. Opettajan hetkelliset työn imun kokemukset tietyllä viikolla ennustivat 

Bakkerin ja Balin (2010) mukaan enemmän työn voimavaroja seuraavalla vii-

kolla. Toisaalta Hakanen (2015) tuo esille, että työn imun säilyttäminen työssä 

tulisi olla työpaikan yhteinen tavoite, ei pelkästään työntekijän oma asia. Oman 
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työn ja työyhteisön voimavaratekijät on kuitenkin aluksi tunnistettava, sillä ne 

voivat erota työntekijöiden ja työyhteisöjen välillä (Hakanen 2006). 

Työn voimavarojen lisäksi yksilölliset voimavarat ovat yhteydessä työn 

imuun (Bermejo-Toro, Prieto-Ursúa & Hernández 2015; Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti & Schaufeli 2009). Työn imun kokeminen ei Hakasen (2011) mukaan 

selity täysin persoonallisuuden ominaisuuksilla, kuten myönteisyydellä, aloit-

teellisuudella ja ulospäinsuuntautuneisuudella, jonka vuoksi työntekijän yksilöl-

liset voimavarat ovat merkityksellisiä työn imun kokemiselle. Yksilöllisiä voima-

varoja työssä ovat muun muassa optimismi, itseluottamus, sinnikkyys, palautu-

minen vastoinkäymisistä ja myönteinen käsitys omasta ammatillisesta pystyvyy-

destä (Hakanen 2011). Opettajan yksilöllisistä voimavaroista tunneälykkyys ja 

pystyvyysuskomukset lisäävät Mérida-Lópezin, Extremeran ja Sánchez-Álvare-

zin (2020) mukaan työn imua ja vähentävät opettajan aikomuksia lopettaa työt. 

1.2 Pystyvyysuskomukset 

Opettajan pystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan uskoa omiin kykyihinsä suoriu-

tua onnistuneesti tietystä opetustehtävästä tai -tilanteesta (Tschannen-Moran, 

Woolfolk Hoy & Hoy 1998). Pystyvyysuskomukset ovat Woolfolk Hoyn ja Davi-

sin (2006) mukaan opettajan arvio omista kyvyistään vaikuttaa oppilaiden oppi-

miseen ja sitoutumiseen, myös niiden oppilaiden keskuudessa, jotka voivat olla 

epämotivoituneita tai haastavia. Opettajan pystyvyysuskomusten teoreettinen 

perusta pohjautuu perinteisesti Rotterin (1966) sosiaalisen oppimisen teoriaan si-

säisestä ja ulkoisesta kontrollista sekä Albert Banduran (1977) esittelemään mi-

näpystyvyyden käsitteeseen, jonka perusta on sosiokognitiivisessa teoriassa 

(Skaalvik & Skaalvik 2007; Tschannen-Moran ym. 1998).  

Tschannen-Moranin ja kollegoiden (1998) mukaan minäpystyvyys liittyy 

todellisen osaamisen sijaan enemmän yksilön käsitykseen omasta pystyvyydes-

tään. Opettajan pystyvyysuskomukset muodostuvat vaiheittain, jolloin uudet 

kokemukset muokkaavat tulevaisuuden pystyvyysuskomuksia kokemusten 

kautta saadun tiedon avulla (Tschannen-Moran ym. 1998; Woolfolk Hoy & Davis 
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2006). Onnistumisen kokemukset vahvistavat pystyvyysuskomuksia ja epäon-

nistumiset puolestaan heikentävät niitä (Bandura 1977).  

Opettajan pystyvyysuskomuksia voidaan arvioida Tschannen-Moranin ja 

Woolfolk Hoyn (2001) kehittelemän pystyvyysuskomusmittarin Teachers’ Sense 

of Efficacy Scale (TSES) mukaan kolmen osa-alueen eli luokanhallinnan (class-

room management), ohjauksellisten toimintatapojen (instructional strategies) ja op-

pilaiden oppimiseen sitouttamisen (student engagement) kautta. Luokanhallintaan 

liittyvät pystyvyysuskomukset sisältävät muun muassa opettajan kyvyn hallita 

häiritsevää käyttäytymistä luokassa ja luoda toimivia sekä pysyviä rutiineja 

luokkaan (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001). Ohjauksellisten toimintata-

pojen osa-alueeseen kuuluu esimerkiksi opettajan kyky eriyttää opetusta eri kei-

noin ja kyky käyttää erilaisia arviointitapoja opetuksessa (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy 2001). Oppilaiden oppimiseen sitouttamiseen liittyviin pystyvyys-

uskomuksiin kuuluu opettajan kyky motivoida oppilaita ja edistää luovuutta 

sekä kyky tukea oppilaita haastavissa tilanteissa (Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy 2001). Pystyvyysuskomukset voivat vaihdella opettajan työssä esimerkiksi 

oppiaineiden tai opetustehtävien mukaan, sillä ne ovat tilannekohtaisia (Ban-

dura 1997; Skaalvik & Skaalvik 2016; Tschannen-Moran ym. 1998, Woolfolk Hoy 

& Davis 2006). 

Tschannen-Moranin ja kollegoiden (1998) kehittämän mallin (kuvio 2) mu-

kaan opettajan pystyvyysuskomukset muodostuvat kahden tekijän välisestä 

vuorovaikutuksesta eli henkilökohtaisen opetukseen liittyvän osaamisen arvi-

oinnista sekä opetustehtävän analysoinnista. Tschannen-Moranin ja kollegoiden 

(1998) mukaan opettajat pohtivat omia henkilökohtaisia opetustaitojaan opetus-

tehtävän oletettujen vaatimusten kautta arvioidessaan omia pystyvyysuskomuk-

siaan. Kyseisen mallin mukaan Banduran (1977, 1997) esittelemät neljä lähdettä 

minäpystyvyyden arviointiin eli omat aikaisemmat kokemukset, sijaiskokemuk-

set, muiden suullinen kannustus ja fysiologiset reaktiot vaikuttavat myös opet-

tajan pystyvyysuskomuksiin. Pystyvyysuskomusten muodostumisen kannalta 

lähteistä merkittävin on Skaalvikin ja Skaalvikin (2016) mukaan opettajan aikai-

semmat kokemukset. Omien vertaisten havainnointi antaa Schunkin ja Meecen 
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(2006) mukaan parhaimman pohjan oman minäpystyvyyden tarkasteluun. Opet-

tajan työssä kollegoiden havainnointi voi vaikuttaa myös omaan henkilökohtai-

seen pätevyyteen opettajana (Tschannen-Moran ym. 1998) tai toimia pystyvyys-

uskomusten rakentajana, kun huomaa kollegoiden suoriutuvan vastaavista haas-

teista (Skaalvik & Skaalvik 2016).  

 

KUVIO 2. Opettajan pystyvyysuskomusten jatkuva luonne (mukaillen 
Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy & Hoy 1998)  

Opettajan pystyvyysuskomusten muodostumiseen voi vaikuttaa myös Skaalvi-

kin ja Skaalvikin (2016) mukaan muilta opettajilta tai kouluhallinnolta saatu so-

siaalinen tuki. Kollegoilta, esimiehiltä ja jopa oppilailta saatu palaute omasta ope-

tuksesta voi antaa tietoa opettajan opetustapojen ja taitojen vastaavuudesta ope-

tustehtävän vaatimuksiin (Tschannen-Moran ym. 1998). Lisäksi opettajan omat 

fysiologiset reaktiot kuten esimerkiksi sydämen syke antavat Skaalvikin ja Skaal-

vikin (2016) mukaan tietoa opettajan pystyvyysuskomuksista. Banduran (1977, 

1997) minäpystyvyyden arviointilähteiden vaikutus riippuu Tschannen-Mora-

nin ja kollegoiden (1998) mallin mukaan kognitiivisesta prosessoinnista, sillä se 

määrittää, miten eri pystyvyysuskomusten lähteet vaikuttavat opetustehtävän 

analysointiin ja henkilökohtaisen pätevyyden arviointiin.  
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Opettajan pystyvyysuskomusten seuraukset. Opettajan arvioinnin seu-

rauksena saadut käsitykset omista pystyvyysuskomuksistaan vaikuttavat heidän 

asettamiinsa tavoitteisiin ja siihen, kuinka paljon he panostavat opetukseensa 

(Tschannen-Moran ym. 1998; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001; Woolfolk 

Hoy & Davis 2006). Vahvat pystyvyysuskomukset voivat vahvistaa opettajan 

uran ajan korkeampaa motivaatiota (Woolfolk Hoy & Davis 2006) ja sinnik-

kyyttä, kun he kohtaavat haasteita työssään (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 

2001). Lisäksi pystyvyysuskomukset ovat voimakkaasti yhteydessä myös opet-

tajien työstä innostumiseen ja sitoutumiseen (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 

2001). Pystyvyysuskomukset vaikuttavat opettajan toimintaan luokassa (Tschan-

nen-Moran ym. 1998; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001) sekä oppilaiden 

motivaatioon ja koulusuoriutumiseen (Klassen & Tze 2014; Skaalvik & Skaalvik 

2007; Tschannen-Moran & Hoy 2001; Zee & Koomen 2016).  

 Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu ristiriitaisia tutkimustuloksia työko-

kemuksen ja sukupuolen yhteydestä opettajan pystyvyysuskomuksiin. Rezaian 

ja Abdollahzadehin (2020) sekä Pasin, Brandshawin ja Hershfeldtin (2012) mu-

kaan työkokemuksella ei ole vaikutusta opettajan pystyvyysuskomuksiin, kun 

taas Facklerin ja Malmbergin (2016) mukaan kokeneemmilla opettajilla on vah-

vemmat uskomukset omasta pystyvyydestään. Työkokemuksella on havaittu 

olevan myös vaikutusta opettajan pystyvyysuskomusten vaihteluihin (Klassen 

& Chiu 2010). Opettajan pystyvyysuskomukset tyypillisesti vahvistuvat työuran 

alku- ja keskivaiheessa saatujen kokemusten myötä, ja ovat vahvimmillaan, kun 

opetusuraa on takana 23 vuotta (Klassen & Chiu 2010). Pystyvyysuskomukset 

tyypillisesti heikentyvät opetusuran loppuvaiheilla, mikä voi johtua Klassenin ja 

Chiun (2010) mukaan biologisten ja psykologisten ikään liittyvien muutosten li-

säksi oppilaiden stereotyyppisistä uskomuksista opettajan ikään ja opetuskom-

petenssiin liittyen. Sukupuoli ei ole Rezaian ja Abdollahzadehin (2020) mukaan 

yhteydessä opettajan pystyvyysuskomuksiin. Kuitenkin Fackler ja Malmberg 

(2016) ovat havainneet, että naisopettajilla on korkeammat pystyvyysuskomuk-

set kuin miesopettajilla. Klassenin ja Chiun (2010) mukaan miesopettajilla on kor-

keammat luokanhallintaan liittyvät pystyvyysuskomukset. Lisäksi Klassenin ja 
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Chiun (2010) mukaan opettajan pystyvyysuskomuksiin voi vaikuttaa myös ope-

tettava luokka-aste, sillä nuorempia oppilaita opettavilla opettajilla ovat korke-

ammat pystyvyysuskomukset luokkahuoneen hallintaa ja oppilaiden sitoutta-

mista kohtaan, kuin vanhempia oppilaita opettavilla opettajilla. 

Pystyvyysuskomusten on nähty lisäävän motivaatiota ja vähentävän työ-

uupumusta ja stressiä myös opettajilla (Skaalvik & Skaalvik 2014), vaikka tutki-

muskentällä on tarkasteltu pitkälti pystyvyysuskomuksien yhteyttä stressiin tai 

työuupumukseen (esim. Doménech-Betoret 2006; Pas ym. 2012). Opettajan pys-

tyvyysuskomusten ja työn imun välillä on löydettävissä Granzieran ja Pereran 

(2019) mukaan vastavuoroinen yhteys. Opettajan aikaisemmat työn imun koke-

mukset ennustivat opettajan pystyvyysuskomusten positiivisia muutoksia myö-

hemmin opettajan pystyvyysuskomuksissa, ja aikaisemmat pystyvyyden koke-

mukset taas ennustivat positiivisia muutoksia työn imun kokemisessa (Gran-

ziera & Perera 2019). Opettajan pystyvyysuskomukset sekä koettu autonomia en-

nustivat Skaalvikin ja Skaalvikin (2014) mukaan positiivista yhteyttä työn imuun 

ja työtyytyväisyyteen sekä negatiivista yhteyttä henkiseen uupumiseen. 

Opettajan pystyvyysuskomusten ja työn imun välisestä yhteydestä on ver-

rattain vähän tutkimusta, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa pyritään saamaan 

uutta tietoa niiden välisestä yhteydestä. Työkokemuksen yhteys opettajan pys-

tyvyysuskomuksiin ja työn imun kokemuksiin on jäänyt myös vähemmälle huo-

miolle. Kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi kokeneet opettajat, joilla on vahvat 

uskomukset pystyvyydestään, selviytyvät tyypillisesti hyvin haastavista luokka-

huonetilanteista ja kokevat korkeampaa työtyytyväisyyttä (Zee & Koomen 2016). 

Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tutkitaan pystyvyysuskomusten ja työn imun 

välistä yhteyttä sekä työkokemuksen ja sukupuolen yhteyttä opettajan pysty-

vyysuskomuksiin ja koettuun työn imuun. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, 

miten pystyvyysuskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuk-

sia, kun työkokemus ja sukupuoli on huomioitu. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kolmannella luokalla toimivien 

luokanopettajien pystyvyysuskomusten ja työn imun välistä yhteyttä. Lisäksi 

tutkimuksessa tarkastellaan, ovatko opettajan työkokemus ja sukupuoli yhtey-

dessä pystyvyysuskomuksiin ja koettuun työn imuun. Tutkimuksessa selvite-

tään myös, miten pystyvyysuskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri 

ulottuvuuksia, kun opettajan työkokemus ja sukupuoli on huomioitu. Tarkem-

mat tutkimuskysymykset ovat:  

1. Missä määrin luokanopettajan pystyvyysuskomukset ovat yhteydessä ko-

ettuun työn imuun? 

2. Ovatko työkokemus ja sukupuoli yhteydessä luokanopettajan pystyvyys-

uskomuksiin ja työn imuun? 

3. Miten pystyvyysuskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulot-

tuvuuksia, kun opettajan työkokemus ja sukupuoli on kontrolloitu? 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT  

2.1 Tutkimusaineisto  

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

tion in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta (Lerkkanen & Pakarinen 2016–

2022). Tutkimushankkeessa tarkastellaan oppilaiden ja opettajien hyvinvointia, 

stressiä sekä vuorovaikutusta luokassa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan oppilaiden 

motivaatiota ja oppimista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan TESSI-hankkeeseen 

keväällä 2020 osallistuneiden kolmannen luokan luokanopettajien kokemaa työn 

imua ja pystyvyysuskomuksia. Ennen tutkimuksen aloittamista kuntien opetus-

toimeen oltiin yhteydessä ja pyydettiin lupa tutkimuksen toteuttamiseen kysei-

sillä paikkakunnilla. Keski-Suomen alueen opettajat osallistuivat laajempaan ai-

neistonkeruuseen, jossa tutkittavina olivat myös heidän luokkiensa oppilaat ja 

näiden vanhemmat. Muilla paikkakunnilla (Kuopio, Oulu, Tampere ja Rova-

niemi) kerättiin ainoastaan opettajien kyselylomakeaineisto. Tutkittavia opettaja 

lähestyttiin joko sähköpostitse tai puhelimitse ja tiedusteltiin halukkuutta osal-

listua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Tut-

kimukseen osallistujilta opettajilta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimuk-

seen osallistumisesta tai he antoivat luvan tietojensa käyttöön tutkimustarkoituk-

sessa tietosuojailmoitukseen tutustuttuaan sähköisen kyselylomakkeen täyttä-

mällä.  

Aineisto kerättiin sekä paperisella kyselylomakkeella että sähköisellä 

(Webropol) kyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistui yhteensä 120 kolman-

nen luokan luokanopettajana toimivaa opettajaa, joista lähes kaikilla (N = 118) oli 

vähintään luokanopettajanpätevyys ja kahdella opettajalla ainoastaan aineen-

opettajan tai erityisopettajan pätevyys. Tutkittavista suurin osa (N = 83) oli Kuo-

piosta, Oulusta, Tampereelta tai Rovaniemeltä ja loput (N = 37) Keski-Suomen 

alueelta. Tutkittavista 80 % oli naisia (N = 96) ja 18 % (N = 22) miehiä. Kaksi tut-

kittavaa (2 %) jätti vastaamatta sukupuolta koskevaan kysymykseen. Iältään tut-

kittavat olivat 24–62-vuotiaita (ka = 43,8 vuotta). Yksi tutkittavista ei vastannut 
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ikää koskevaan kysymykseen. Tutkimukseen osallistuneilla luokanopettajilla oli 

keskimäärin kertynyt 16 vuotta työkokemusta koulussa (vaihteluväli 0–35 

vuotta).  

2.2 Mittarit ja muuttujat 

Pystyvyysuskomukset. Tässä tutkimuksessa luokanopettajien pystyvyysusko-

muksia mitattiin Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) Teachers’ Sense 

of Efficacy Scale (TSES) -mittarin pohjalta suomennetulla kyselyllä (Lerkkanen & 

Poikkeus 2009), jossa pystyvyysuskomuksia tarkasteltiin kolmen ulottuvuuden 

kautta: luokanhallinta, oppilaiden sitouttaminen ja ohjaukselliset toimintatavat. 

Opettajia pyydettiin arvioimaan 24 väittämää liittyen opettajan pystyvyysusko-

muksiin (luokanhallinta, sitouttaminen ja ohjaukselliset toimintatavat). Kutakin 

kolmea ulottuvuutta mitattiin kahdeksalla väittämällä, joita arvioitiin 9-portai-

sella Likert-asteikolla (1 = en lainkaan, 9 = erittäin paljon). Pystyvyysuskomuksia 

mittaavista 24 kysymyksestä muodostettiin kolmea ulottuvuutta koskevat kes-

kiarvosummamuuttujat, joiden luotettavuutta mittaavat Cronbachin alfa -kertoi-

met ovat taulukossa 1. Pystyvyysuskomuksia kartoittavia väittämiä olivat muun 

muassa ”Kuinka pystyt toimimaan niin, että lapset noudattavat ryhmän sään-

töjä?” ja ”Kuinka pystyt luomaan kontaktin haastavimpiinkin oppilaisiin?”. 

 Työn imu. Opettajien kokemaa työn imua tarkasteltiin Schaufelin ja kolle-

goiden (2006) Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) mittarin suomenne-

tulla versiolla (Seppälä ym. 2009). Opettajia pyydettiin arvioimaan yhdeksää 

väittämää 7-portaisella asteikolla (1 = ei koskaan, 7 = päivittäin). UWES-mitta-

rissa työn imu on jaettu kolmeen ulottuvuuteen: tarmokkuus, omistautuminen ja 

uppoutuminen. Työn imua mittaavista yhdeksästä kysymyksestä muodostettiin 

kolmea ulottuvuutta koskevat keskiarvosummamuuttujat. Työn imua kartoitta-

via väittämiä olivat muun muassa ”Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työs-

säni” ja ”Olen innostunut työstäni”. Työn imun summamuuttujien luotetta-

vuutta tutkittiin Cronbachin alfa -kertoimella (taulukko 1).  
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TAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytettyjen keskiarvosummamuuttujien 
luotettavuuskertoimet (α)  

Muuttujat                                                                                          Cronbachin alfat 

Työn imu 

1. Tarmokkuus                                                                                   .87 

2. Omistautuminen                                                                           .89 

3. Uppoutuminen                                                                              .75 

 

Pystyvyysuskomukset 

1. Luokanhallinta                                                                              .91 

2. Sitouttaminen                                                                                .89 

3. Ohjaukselliset toimintatavat                                                       .87 

 

Kaikkien summamuuttujien reliabiliteetit olivat >.60 (taulukko 1), joten summa-

muuttujat osoittivat niiden olevan luotettavia (Metsämuuronen 2011). Tutki-

muksessa tarkasteltiin taustamuuttujana myös opettajien työkokemusta, jota mi-

tattiin pyytämällä osallistujia kirjoittamaan, kuinka monta vuotta heillä on työ-

kokemusta koulussa. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin taustamuuttujana suku-

puolta, jota mitattiin laatueroasteikolla (1 = nainen, 2 = mies, 3 = en halua vas-

tata). Analyysissä käytettiin vain arvoja 1 ja 2, koska kukaan tutkittavista ei vas-

tannut arvoa 3 sukupuolta koskevaan kysymykseen. 

2.3 Aineiston analyysi 

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

lyysia, tarkistettiin muuttujien normaalijakautuneisuus vinous- ja huipukkuus-

lukujen ja jakaumatarkastelun avulla. Lähes kaikkien muuttujien todettiin olevan 

vinoja, lukuun ottamatta taustamuuttuja työkokemusta ja pystyvyysuskomuk-

sien ohjauksellisten toimintatapojen ulottuvuutta. Tämän vuoksi aineiston ana-

lysoinnissa korrelaatiotarkastelut tehtiin epäparametrisellä Spearmanin järjes-

tyskorrelaatiokertoimella ja hierarkkisessa regressioanalyysissa käytettiin 

Bootstrap-menetelmää 1000 Bootstrap-otoksella.  

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkittiin opettajien pystyvyysusko-

musten ja työn imun välistä yhteyttä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. 
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Analyysimenetelmäksi valikoitui Spearmanin korrelaatiokerroin, sillä korrelaa-

tio kuvaa kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta (Nummenmaa 

2009). Analyysimenetelmäksi valikoitui Spearmanin korrelaatiokerroin muuttu-

jien vinouden vuoksi. Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin työkokemuk-

sen ja sukupuolen yhteyttä opettajien pystyvyysuskomuksiin ja työn imuun 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiokertoimia tulkittiin niiden 

vahvuuden (.10 < r < .30 heikko korrelaatio, .30 ≤ r < .50 kohtalainen korrelaatio 

ja r ≥ .50 vahva korrelaatio) mukaan (Cohen 1988). 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, miten pystyvyysusko-

musten eri ulottuvuudet selittävät työn imua, kun opettajan työkokemus ja su-

kupuoli on huomioitu. Tuloksia analysoitiin hierarkkisen lineaarisen regressio-

analyysin avulla, jossa muuttujia lisättiin malliin kahdella askeleella.  Regressio-

analyysissa tarkastellaan muuttujien välistä yhteyttä ja muuttujien lisääminen 

malliin usein parantaa mallin selitysastetta (Nummenmaa, Holopainen & Pulk-

kinen 2009). Korrelaatiotarkastelut osoittivat, että pystyvyysuskomusten ulottu-

vuudet korreloivat voimakkaasti keskenään, mikä viittasi multikollineaarisuu-

teen. Korrelaatiot ohjauksellisten toimintatapojen ja sitouttamisen ulottuvuuk-

sien välillä (r = .82, p = .000), luokanhallinnan ja oppilaiden sitouttamista koske-

vien uskomuksien välillä (r = .74, p = .000) sekä luokanhallinnan ja ohjauksellisia 

toimintatapoja koskevien uskomuksien välillä (r = .68, p = .000) olivat voimak-

kaita. Nummenmaan ja kollegoiden (2019) mukaan selittävien muuttujien väli-

nen voimakas keskinäinen korrelaatio lisää haastetta todeta, mikä on kunkin 

muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan, eivätkä muuttujat tuo juurikaan 

uutta tietoa. Tämän vuoksi regressioanalyysit tehtiin erikseen pystyvyysusko-

musten kullekin ulottuvuudelle (luokanhallinta, sitouttaminen ja ohjaukselliset 

toimintatavat). 

Erillisissä hierakkisissa regressiomalleissa selitettävinä muuttujina olivat 

työn imun eri ulottuvuudet, eli tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen 

ja selittävinä muuttujina opettajan pystyvyysuskomukset. Regressiomalleja oli 

kaikkiaan yhdeksän (3 x 3), kun kukin työn imun ulottuvuus ja kukin pystyvyys-

uskomusten ulottuvuus analysoitiin omassa mallissaan. Jatkossa ensimmäisellä 
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mallilla tarkoitetaan luokanhallintaa koskevia pystyvyysuskomuksia, toisella 

mallilla oppilaiden sitouttamista koskevia uskomuksia ja kolmannella mallilla 

ohjauksellisia toimintatapoja koskevia uskomuksia työn imun ulottuvuuksien 

selittäjinä. Ensimmäisessä mallissa ensimmäisellä askeleella malliin lisättiin se-

littävänä muuttujana pystyvyysuskomusten ulottuvuuksista luokanhallinta. Toi-

sessa mallissa ensimmäisellä askeleella lisättiin oppilaiden sitouttamista koske-

vat uskomukset, ja kolmannessa mallissa ensimmäisellä askeleella selittävänä 

muuttujana oli ohjauksellisia toimintatapoja koskevat uskomukset. Toisella as-

keleella pystyvyysuskomusten ulottuvuuksien, eli luokanhallintaa, oppilaiden 

sitouttamista tai ohjauksellisia toimintatapoja koskevien uskomusten, lisäksi jo-

kaiseen kolmeen malliin lisättiin kontrollimuuttujat työkokemus ja sukupuoli.  

2.4 Eettiset ratkaisut 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laati-

mia (TENK 2012) hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Koko tutkimuspro-

sessi pyrittiin toteuttamaan näitä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, kuten 

huolellisuutta, rehellisyyttä ja tieteellisiä viittauskäytäntöjä noudattaen. Tieteel-

lisen tutkimuksen tulee olla suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttä-

mällä tavalla, jotta se voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa (TENK 2012). 

Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) 

mukaan ihmisarvon kunnioittaminen ja tutkittavien itsemääräämisoikeus. Tä-

hän tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista, ja tutkittavilla oli 

myös mahdollisuus jättäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa ilman 

mitään seuraamuksia.  

Tutkimuksen aineisto oli osa valmiiksi kerättyä TESSI-hankkeen aineistoa, 

jota säilytetään Jyväskylän yliopiston salasanasuojatulla verkkolevyllä. Ennen 

tutkimuksen aloittamista TESSI-hanke on saanut Jyväskylän yliopiston eettiseltä 

toimikunnalta myönteisen ennakkoarvioinnin tutkimuksen toteuttamisesta 

2.11.2018. Tutkittavilla tulee olla riittävästi tietoa tutkimuksen kulusta, aineiston 
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käytöstä ja säilyttämisestä ennen päätöksen tekemisestä tutkimukseen osallistu-

misestaan (Kuula 2015). Tässä tutkimuksessa tutkittavia informoitiin muun mu-

assa tutkimuksen tavoitteisiin ja kestoon sekä tutkimusaineiston käyttöön ja säi-

lyttämiseen liittyen. Tutkimushankkeen tietosuojailmoitus on ollut julkisesti 

nähtävillä myös TESSI-hankkeen verkkosivuilla. Tutkielman tekijä allekirjoitti 

aineiston luovutuksen yhteydessä vaitiolovelvollisuutta ja tietosuojaa koskevan 

sitoumuslomakkeen, jossa hän sitoutui käsittelemään saamaansa aineistoa asian-

mukaisella tavalla ja palauttamaan kaikki tutkimukseen liittyvät materiaalit tut-

kimuksen valmistuttua. Tutkielman tekijä on pyrkinyt suorittamaan ja raportoi-

nut tilastolliset analyysit ja tulokset huolellisesti. 

Aineistoa käytettiin sovitulla tavalla, joka on tutkimusaineistoon liittyvän 

luottamuksellisuuden tärkein ehto (Kuula 2015). Tämän tutkimuksen aineisto ke-

rättiin paperisella ja sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkielman tekijä ei itse osal-

listunut tämän tutkimuksen aineistonkeruuseen. Näin ollen tutkielman tekijä ei 

tavannut tutkittavia missään vaiheessa, eikä hänellä ollut henkilökohtaista kon-

taktia tutkimukseen osallistuneisiin opettajiin. Siten tutkittavien yksityisyyden-

suoja on säilynyt, eikä tutkittavilla ole ollut syytä esimerkiksi kaunistella vas-

tauksiaan. 

Tutkittavien kunnioittaminen on yksi hyvistä tutkimuskäytännöistä (Tähti-

nen, Laakkonen & Broberg 2020). Tämän tutkimuksen teossa kunnioitettiin tut-

kittavien oikeuksia ja mahdollisuuksia, joiden kautta yksityisyys useimmiten 

määrittyy (Kuula 2015). Tutkittavien tunnistetiedot tulee hävittää aineistosta 

siinä vaiheessa, kun ne eivät ole tutkimuksen toteuttamiselle tarpeellisia (Kuula 

2015). Tässä tutkimuksessa aineistosta oli poistettu kaikki tutkittavien henkilö-

tiedot, ja tutkittavista käytettiin ainoastaan nelinumeroisia ID-numeroita, jolla 

varmistettiin tutkittavien anonymiteetti. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin 

vapaaehtoista ja tutkittavilla oli myös mahdollisuus jättäytyä pois tutkimuksesta 

missä tahansa vaiheessa. 
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3 TULOKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kolmannen luokan luokanopettajan pystyvyys-

uskomusten ja työn imun välistä yhteyttä. Lisäksi selvitettiin, onko luokanopet-

tajan työkokemuksella ja sukupuolella yhteyttä opettajan pystyvyysuskomuk-

siin ja koettuun työn imuun. Lisäksi tutkittiin, miten pystyvyysuskomusten ulot-

tuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun otetaan huomioon myös 

opettajan työkokemus ja sukupuoli. Taulukossa 2 on esitetty muuttujien keskiar-

vot, keskihajonnat ja Spearmanin korrelaatiokertoimet.  

3.1 Pystyvyysuskomusten yhteys työn imuun 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, missä määrin luokanopetta-

jien pystyvyysuskomukset ovat yhteydessä heidän kokemaansa työn imuun.  

Tulokset osoittivat (taulukko 2), että opettajan pystyvyysuskomusten kaikki 

ulottuvuudet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työn imun ulottu-

vuuksiin. Kaikki kolme työn imun ulottuvuutta korreloivat positiivisesti pysty-

vyysuskomusten ulottuvuuksien kanssa.   

TAULUKKO 2. Pystyvyysuskomusten, työn imun ja taustamuuttujien 
keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh) ja keskinäiset Spearmanin 
korrelaatiot (N = 120) 

                                1.               2.              3.               4.             5.             6.             7.          8. 

Työn imu 

1. Tarmokkuus             1 

2. Omistautuminen   .787***        1 

3. Uppoutuminen      .550***     .608***         1 

 

Pystyvyysuskomukset 

4. Luokanhallinta       .374***     .427***     .404***         1  

5. Sitouttaminen         .327***     .445***     .459***     .744***       1 

6. Ohjaukselliset         .427***     .505***     .440***     .678***    .818***        1 

toimintatavat  
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TAULUKKO 2. Pystyvyysuskomusten, työn imun ja taustamuuttujien 
keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh) ja keskinäiset Spearmanin 
korrelaatiot (N = 120) 

Taustamuuttujat 

7. Työkokemus            .001          .052         .077         .199*       .163         .025           1 

8. Sukupuoli               -.138         -.184*      -.321***   -.093       -.212*      -.183+     .030          1 

Ka                                            5.75           6.00         5.95         7.26        7.10         7.14       16.39       1.19 

Kh                                           1.07            .99            .93          1.12        .998         .93        10.69      .391 

 
Huom. ***p < .001, **p < .01, *p < .05, + = .050 

 

Työn imun ulottuvuuksista tarmokkuus korreloi voimakkaimmin ohjauksellis-

ten toimintatapojen kanssa (r = .43, p = .000) ja kohtalaisesti luokanhallinnan (r 

= .37, p = .000) ja sitouttamisen (r = .33, p = .000) kanssa. Niin ikään omistautumi-

sen ulottuvuus korreloi voimakkaimmin ohjauksellisten toimintatapojen kanssa 

(r = .51, p = .000) sekä kohtalaisesti luokanhallinnan (r = .43, p = .000) ja sitoutta-

misen (r = .45, p = .000) kanssa. Uppoutuminen taas korreloi vahvimmin sitout-

tamisen (r = .46, p = .000) kanssa ja kohtalaisesti luokanhallinnan (r = .40, p = .000) 

ja ohjauksellisten toimintatapojen (r = .44, p = .000) kanssa. Korrelaatiotarkastelut 

osoittivat, että mitä korkeammat luokanopettajan tarmokkuuden ja omistautu-

misen kokemukset ovat, sitä korkeammat ovat myös heidän pystyvyysuskomuk-

sensa ohjauksellisten toimintatapojen suhteen. Vastaavasti mitä korkeammat 

ovat luokanopettajan uppoutumisen kokemukset, sitä korkeammat ovat luokan-

opettajien oppilaiden sitouttamista koskevat pystyvyysuskomukset. 

3.2 Työkokemuksen ja sukupuolen yhteys pystyvyysusko-

muksiin ja koettuun työn imuun 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, ovatko työkokemus ja sukupuoli 

yhteydessä opettajan pystyvyysuskomuksiin ja työn imuun. Korrelaatiotarkaste-

lut (taulukko 2) osoittivat, että opettajan työkokemuksella oli tilastollisesti mer-

kitsevä yhteys pystyvyysuskomusten ulottuvuuksista ainoastaan opettajan luo-

kanhallintaa koskeviin uskomuksiin. Yhteys oli positiivinen, mutta heikko (r 



24 
 

= .20, p = .030). Tulokset osoittivat, että mitä enemmän opettajalla on työkoke-

musta koulussa, sitä korkeammat ovat hänen pystyvyysuskomuksensa luokan-

hallinnan suhteen. Työkokemus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

työn imun eri ulottuvuuksiin eli tarmokkuuteen, omistautumiseen tai uppoutu-

miseen. Opettajien kokema työn imu ei siis ollut riippuvainen heidän työkoke-

muksensa määrästä. 

Taulukosta 2 voidaan havaita, että opettajan sukupuoli oli negatiivisesti ti-

lastollisesti merkitsevästi yhteydessä työn imun ulottuvuuksista omistautumi-

seen ja uppoutumiseen. Yhteys oli kohtalainen uppoutumisen ulottuvuuden 

kohdalla (r = -.32, p =.000), mutta heikko omistautumisen ulottuvuuden osalta (r 

= -.18, p = .048).  Sukupuoli oli myös tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pys-

tyvyysuskomuksien ulottuvuuksista oppilaiden sitouttamiseen, mutta ei luokan-

hallintaa tai ohjauksellisia toimintatapoja koskeviin uskomuksiin. Sukupuolen ja 

oppilaiden sitouttamista koskevien uskomusten välinen yhteys oli negatiivinen, 

mutta kuitenkin heikko (r = -.21, p = .023). Korrelaatiotarkastelut osoittivat siis, 

että naisopettajilla on korkeammat omistautumisen ja uppoutumisen kokemuk-

set sekä korkeammat pystyvyysuskomukset oppilaiden sitouttamisen osalta. 

3.3 Pystyvyysuskomukset ja taustamuuttujat työn imua selit-

tävinä tekijöinä 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, miten luokanopettajan pysty-

vyysuskomusten ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun opet-

tajan työkokemus ja sukupuoli on huomioitu. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin 

kunkin pystyvyysuskomusten ulottuvuuden ja työn imun ulottuvuuden osalta 

erillisillä regressiomalleilla. Regressiomallien tulokset on esitetty taulukoissa 3–

5.  

Luokanhallintaa koskevat uskomukset ja työn imu. Ensimmäisessä mal-

lissa tutkittiin, miten luokanhallintaa koskevat uskomukset, sekä taustamuuttu-

jat työkokemus ja sukupuoli selittivät työn imun eri ulottuvuuksia. Tulokset kun-

kin työn imun ulottuvuuden osalta on esitetty taulukossa 3 (ks. mallin sopivuutta 

kuvaavat luvut kullakin askelmalla). Ensimmäisen askeleen tulokset osoittivat, 
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että luokanopettajien luokanhallintaa koskevat uskomukset selittivät 13 % tar-

mokkuuden ja omistautumisen vaihtelusta sekä 10 % uppoutumisen vaihtelusta 

(taulukko 3). Malliin toisella askelmalla syötetyt luokanopettajien luokanhallin-

taa koskevat uskomukset, työkokemus ja sukupuoli selittivät työn imun ulottu-

vuuksista yhteensä 18 % uppoutumisen vaihtelusta, 16 % omistautumisen vaih-

telusta ja 15 % tarmokkuuden vaihtelusta. Ensimmäisellä askeleella lisätyt luo-

kanhallintaa koskevat pystyvyysuskomukset selittivät tilastollisesti merkitse-

västi työn imun eri ulottuvuuksia ja sen omavaikutus oli myönteinen: mitä kor-

keammat opettajan pystyvyysuskomukset olivat luokanhallinnan suhteen, sitä 

korkeammat olivat opettajan tarmokkuuden (β =.353, p = .002), omistautumisen 

(β = .360, p = .001) ja uppoutumisen (β = .317, p = .001) kokemukset (taulukko 3).  

TAULUKKO 3. Luokanhallintaa koskevat pystyvyysuskomukset ja 
taustamuuttujat työn imua selittävinä tekijöinä (N = 120) 

Malli 1                                         Tarmokkuus                Omistautuminen           Uppoutuminen 

Selittävät muuttujat            β           R2        ∆R2           β            R2        ∆R2             β          R2        ∆R2 

Askel 1 

Luokanhallinta                  .353**    .125      .125***     .360**   .129      .129***      .317**   .100    .100** 

                                                F(1,115) = 16,379, p = .000  F(1,113) = 16,794, p = .000   F(1,114) = 12,705, p =.001 

Askel 2 

Luokanhallinta                  .347**                                 .344**                                .280**     

Työkokemus                     -.095                                   -.063                                  -.040 

Sukupuoli                          -.137       .153      .028        -.172      .163      .034       -.289*      .184    .084** 

                                               F(3,113) = 6,804, p = .000     F(3,111) = 7,228, p =.000      F(3,112) = 8,442, p =.000 

 
***p < .001, **p < .01, *p < .05   β = standardoitu regressiokerroin, R2 = mallin kokonaisselitysaste, ∆R2 = 

selitysasteen muutos. Käytetty Bootstrap- menetelmää 1000 Bootstrap-otoksella. 

 

Taulukosta 3 voidaan havaita, että malliin toisella askeleella lisätty opettajan työ-

kokemus ei selittänyt tilastollisesti merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuksia eli 

tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Toisella askeleella ensimmäi-

seen malliin lisättiin luokanhallinnan ja työkokemuksen lisäksi selittäjäksi myös 

sukupuoli. Sukupuoli ei myöskään selittänyt tilastollisesti merkitsevästi työn 
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imun ulottuvuuksista tarmokkuuden ja omistautumisen kokemuksia, mutta up-

poutumisen kohdalla sukupuoli puolestaan lisäsi mallin selitysosuutta tilastolli-

sesti merkitsevästi (selitysasteen muutos 8 %; F(3,112) = 8,442, p = .000). Toisella 

askeleella sukupuolen omavaikutus uppoutumisen osalta oli negatiivinen ja ti-

lastollisesti merkitsevä: naisopettajilla oli korkeammat uppoutumisen kokemuk-

set kuin miesopettajilla. Toisella askeleella opettajan luokanhallintaa koskevat 

uskomukset selittivät yhä tilastollisesti merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuk-

sia ja niiden omavaikutus oli positiivinen, kun taustamuuttujat työkokemus ja 

sukupuoli oli huomioitu: mitä korkeammat opettajan pystyvyysuskomukset oli-

vat luokanhallinnan suhteen, sitä korkeammat olivat opettajan tarmokkuuden (β 

=.347, p = .001), omistautumisen (β = .344, p = .001) ja uppoutumisen (β = .280, p 

= .002) kokemukset. 

Oppilaiden sitouttamista koskevat uskomukset ja työn imu. Toisessa 

mallissa tutkittiin, miten opettajan oppilaiden sitouttamista koskevat uskomuk-

set sekä taustamuuttujat työkokemus ja sukupuoli selittivät työn imun eri ulot-

tuvuuksia. Tulokset kunkin työn imun ulottuvuuden osalta on esitetty taulu-

kossa 4 (ks. mallin sopivuutta kuvaavat luvut kullakin askelmalla). Ensimmäi-

sellä askeleella oppilaiden sitouttamista koskevat pystyvyysuskomukset selitti-

vät 20 % uppoutumisen ja omistautumisen vaihtelusta sekä 13 % tarmokkuuden 

vaihtelusta (taulukko 4). Toisessa mallissa oli korkein selitysaste, sillä malliin 

syötetyt oppilaiden sitouttamista koskevat luokanopettajien uskomukset, työko-

kemus ja sukupuoli selittivät yhteensä 25 % uppoutumisen vaihtelusta. Lisäksi 

sitouttamisen ulottuvuus, työkokemus ja sukupuoli selittivät omistautumisen 

vaihtelusta 22 % ja tarmokkuuden vaihtelusta 14 %. Oppilaiden sitouttamista 

koskevien uskomusten omavaikutus oli positiivinen. Luokanopettajan oppilai-

den sitouttamista koskevat uskomukset selittivät tilastollisesti merkitsevästi työn 

imun eri ulottuvuuksia: mitä korkeammat olivat opettajan oppilaiden sitoutta-

mista koskevat pystyvyysuskomukset, sitä korkeammat olivat opettajan tarmok-

kuuden (β = .353, p = .002), omistautumisen (β = .451, p = .001) ja uppoutumisen 

(β = .444, p = .001) kokemukset.  
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TAULUKKO 4. Oppilaiden sitouttamista koskevat uskomukset ja 
taustamuuttujat työn imua selittävinä tekijöinä (N = 120) 

Malli 2                                           Tarmokkuus              Omistautuminen              Uppoutuminen 

Selittävät muuttujat        β             R2        ∆R2          β           R2        ∆R2             β          R2       ∆R2 

Askel 1 

Sitouttaminen                    .353**     .125      .125***     .451**   .204      .204***       .444**   .197    .197*** 

                                                    F(1,114) = 16,230, p =.000     F(1,113) = 28,902, p =.000   F(1,113) = 27,707, p =.000 

Askel 2 

Sitouttaminen                  .342**                                  .435**                                 .393** 

Työkokemus                   -.095                                    -.076                                   -.052 

Sukupuoli                       -.099        .144       .019        -.110     .222     .018          -.229*     .250    .053* 

                                            F(3,112) = 6,268, p = .001     F(3,111) = 10,547, p = .000    F(3,111) = 12,357, p = .000 

 
***p < .001, **p < .01, *p < .05   β = standardoitu regressiokerroin, R2 = mallin kokonaisselitysaste, ∆R2 = 

selitysasteen muutos. Käytetty Bootstrap- menetelmää 1000 Bootstrap-otoksella. 

 

Toisella askeleella malliin lisättiin oppilaiden sitouttamista koskevien uskomuk-

sien lisäksi selittäjäksi työkokemus ja sukupuoli. Tulokset (taulukko 4) osoittivat, 

että opettajan työkokemus ei selittänyt tilastollisesti merkitsevästi työn imun eri 

ulottuvuuksia. Toisella askeleella lisätty sukupuoli ei myöskään selittänyt tilas-

tollisesti merkitsevästi työn imun ulottuvuuksista tarmokkuuden ja omistautu-

misen kokemuksia, mutta uppoutumisen kohdalla sukupuoli puolestaan lisäsi 

mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi (selitysasteen muutos 5 %; 

F(3,111) = 12,357, p = .000). Sukupuolen omavaikutus toisella askeleella oli up-

poutumisen osalta negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä: naisopettajilla oli 

korkeammat uppoutumisen kokemukset. Toisella askeleella opettajan sitoutta-

mista koskevat pystyvyysuskomukset selittivät yhä tilastollisesti merkitsevästi 

työn imun eri ulottuvuuksia ja niiden omavaikutus oli positiivinen, kun tausta-

muuttujat työkokemus ja sukupuoli huomioitiin: mitä korkeammat opettajan 

pystyvyysuskomukset olivat oppilaiden sitouttamisen suhteen, sitä korkeammat 

olivat opettajan tarmokkuuden (β =.342, p = .002), omistautumisen (β = .435, p 

= .001) ja uppoutumisen (β = .393, p = .001) kokemukset. 
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Ohjauksellisia toimintatapoja koskevat uskomukset ja työn imu. Kol-

mannessa mallissa tutkittiin, miten opettajan ohjauksellisia toimintatapoja kos-

kevat pystyvyysuskomukset sekä taustamuuttujat työkokemus ja sukupuoli se-

littivät työn imun eri ulottuvuuksia. Tulokset kunkin työn imun ulottuvuuden 

osalta on esitetty taulukossa 5 (ks. mallin sopivuutta kuvaavat luvut kullakin as-

kelmalla). Ensimmäisellä askeleella opettajien ohjauksellisia toimintatapoja kos-

kevat uskomukset selittivät 22 % omistautumisen vaihtelusta, 18 % tarmokkuu-

den vaihtelusta ja 13 % uppoutumisen vaihtelusta (taulukko 5). Kolmanteen mal-

liin syötetyt luokanopettajien ohjauksellisia toimintatapoja koskevat uskomuk-

set, työkokemus ja sukupuoli selittivät 22 % omistautumisen, 19 % tarmokkuu-

den ja 18 % uppoutumisen ulottuvuuksien vaihtelusta. Kolmanteen malliin syö-

tetyt ohjauksellisia toimintatapoja koskevat uskomukset selittivät tilastollisesti 

merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuksia ja niiden omavaikutus oli positiivinen: 

mitä korkeammat opettajan pystyvyysuskomukset olivat ohjauksellisten toimin-

tatapojen suhteen, sitä korkeammat olivat hänen tarmokkuuden (β = .429, p = 

.001), omistautumisen (β = .465, p = .001) ja uppoutumisen (β = .364, p = .001) 

kokemuksensa. 

TAULUKKO 5. Ohjauksellisia toimintatapoja koskevat pystyvyysuskomukset ja 
taustamuuttujat työn imua selittävinä tekijöinä (N = 120) 

Malli 3                                     Tarmokkuus             Omistautuminen                 Uppoutuminen     

Selittävät muuttujat          β           R2         ∆R2        β          R2        ∆R2             β           R2         ∆R2 

Askel 1 

Ohjaukselliset  

toimintatavat                   .429**    .184      .184***  .465**   .216     .216***       .364**    .132     .132*** 

                                                    F(1,113) = 25, 498, p = .000  F(1,111) = 30,570, p = .000   F(1,112) = 17,067, p =.000 

Askel 2 

Ohjaukselliset                  .416**                               .447**                                  .320** 

toimintatavat 

Työkokemus                   -.038                                 -.008                                    -.013 

Sukupuoli                       -.073       .191       .007      -.092      .224      .008         -.227**   .182      .050* 

                                           F(3,111) = 8,727, p = .000    F(3,109) = 10,504, p = .000      F(3,110) = 8,176, p = .000 

 
***p < .001, **p < .01, *p < .05   β = standardoitu regressiokerroin, R2 = mallin kokonaisselitysaste, ∆R2 = 

selitysasteen muutos. Käytetty Bootstrap- menetelmää 1000 Bootstrap-otoksella. 
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Taulukosta 5 voidaan havaita, että malliin toisella askeleella lisätty työkokemus 

ei selittänyt tilastollisesti merkitsevästi opettajan kokemaa tarmokkuutta, omis-

tautumista tai uppoutumista. Toisella askeleella malliin lisättiin ohjauksellisia 

toimintatapoja koskevien pystyvyysuskomusten ja työkokemuksen lisäksi selit-

täjäksi sukupuoli. Tulokset (taulukko 5) osoittivat, että sukupuoli ei selittänyt ti-

lastollisesti merkitsevästi tarmokkuuden ja omistautumisen kokemuksia, mutta 

uppoutumisen osalta sukupuoli lisäsi mallin selitysosuutta tilastollisesti merkit-

sevästi (selitysasteen muutos 5 %, F(3,110) = 8,176, p = .000). Toisella askeleella 

sukupuolen omavaikutus oli uppoutumisen osalta negatiivinen ja tilastollisesti 

merkitsevä: naisopettajilla oli korkeammat uppoutumisen kokemukset. Toisella 

askeleella opettajan ohjauksellisia toimintatapoja koskevat uskomukset selittivät 

yhä tilastollisesti merkitsevästi työn imun eri ulottuvuuksia ja niiden omavaiku-

tus oli positiivinen, kun taustamuuttujat työkokemus ja sukupuoli oli kontrol-

loitu: mitä korkeammat opettajan pystyvyysuskomukset olivat ohjauksellisten 

toimintatapojen suhteen, sitä korkeammat olivat hänen tarmokkuuden (β =.416, 

p = .001), omistautumisen (β = .447, p = .001) ja uppoutumisen (β = .320, p = .001) 

kokemuksensa. 



30 
 

4 POHDINTA 

4.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien pystyvyysusko-

musten ja työn imun välistä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin luokanopettajan työ-

kokemuksen ja sukupuolen yhteyttä opettajan pystyvyysuskomuksiin ja koet-

tuun työn imuun. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten pystyvyysuskomusten 

ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun otettiin huomioon 

myös työkokemus ja sukupuoli. Tutkimuksen aihe on tärkeä, sillä opettajan pys-

tyvyysuskomusten ja työn imun välistä yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu, vaan 

aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä opettajan pystyvyysuskomusten ja 

stressin tai työuupumuksen välisen yhteyden tarkasteluun (esim. Doménech-Be-

toret 2006; Friedman 2003).  

Ensimmäiseksi tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajan pystyvyysusko-

musten ja työn imun välistä yhteyttä.  Tulokset osoittivat, että opettajan pysty-

vyysuskomukset ja työn imu olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa: mitä kor-

keammat opettajan pystyvyysuskomukset ohjauksellisten toimintatapojen suh-

teen olivat, sitä korkeammat olivat myös heidän kokemuksensa tarmokkuudesta 

ja omistautumisesta. Vastaavasti mitä korkeammat olivat luokanopettajan oppi-

laiden sitouttamista koskevat uskomukset, sitä korkeammat olivat luokanopet-

tajan uppoutumisen kokemukset. Lisäksi opettajan luokanhallintaa koskevat us-

komukset olivat yhteydessä opettajan tarmokkuuden, omistautumisen ja uppou-

tumisen kokemuksiin. Tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, sillä 

opettajan pystyvyysuskomusten ja työn imun on todettu olevan yhteydessä toi-

siinsa (Granziera & Perera 2019; Minghui, Lei, Xiaomeng & Potmešilc 2018). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin pystyvyysuskomusten osalta samaa mittaria kuin 

Granzieran ja Pereran (2019) sekä Minghuin ja kollegoiden (2018) tutkimuksissa, 

kun taas työn imun osalta käytössä oli sama mittari ainoastaan Minghuin ja kol-

legoiden (2018) tutkimuksen kanssa. On kuitenkin huomioitava, että Minghuin 



31 
 

ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa yhteys löytyi ainoastaan opettajan pysty-

vyysuskomusten ja tarmokkuuden ulottuvuuden väliltä, ja luokanopettajien si-

jaan tutkimukseen osallistui erityisopettajia. Tämän tutkimuksen tulokset heijas-

televat sitä, että jos opettaja kokee saavansa ryhmän häiritsevän käytön hallin-

taan, kokee pystyvänsä hyödyntämään monipuolisesti erilaisia opetustapoja 

työssään ja motivoimaan oppilaitaan, niin opettaja on todennäköisesti myös in-

nostuneempi ja sitoutuneempi työtään kohtaan. Tulosten pohjalta voidaan pää-

tellä, että opettajan omaa opetustaitoa ja pystyvyyttä koskevia käsityksiä vahvis-

tamalla voidaan tukea työn imua, joka on keskeinen työhyvinvointia edistävä te-

kijä. Omaan pystyvyyteen ja osaamiseen liittyviä uskomuksia olisi hyvä vahvis-

taa niin opettajaopiskelijoilla kuin jo työssä olevilla opettajilla, sillä aikaisem-

missa tutkimuksissa on todettu pystyvyysuskomusten ennustavan enemmän 

myönteisiä kuin kielteisiä tekijöitä (Zee & Koomen 2016). 

Toinen tutkimuskysymys tarkasteli sitä, ovatko luokanopettajan työkoke-

mus ja sukupuoli yhteydessä hänen kokemiinsa pystyvyysuskomuksiin ja työn 

imuun. Tulokset osoittivat, opettajan työkokemus oli yhteydessä pystyvyysus-

komusten ulottuvuuksista luokanhallintaa koskeviin uskomuksiin. Mitä enem-

män opettajalla oli työkokemusta, sitä vahvemmat hänen luokanhallintaa koske-

vat uskomuksensa olivat. Tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, 

sillä vahvat pystyvyysuskomukset omaavat opettajat, joille on kertynyt työkoke-

musta, selviytyvät hyvin haastavista luokkahuonetilanteista (Zee & Koomen 

2016). Klassenin ja Chiun (2010) tutkimuksen mukaan opettajien luottamus ope-

tustaitojaan kohtaan tyypillisesti kasvaa uran alkuvaiheista uran puoliväliin asti. 

Koska tämän aineiston luokanopettajat olivat toimineet opettajina keskimäärin 

16 vuotta, voidaan olettaa, että heillä on kertynyt työvuosien aikana kokemusta 

erilaisista oppijoista ja opetusryhmistä. Lisäksi voidaan olettaa, että heidän kei-

nonsa puuttua häiritsevään käytökseen luokassa ovat kehittyneet työvuosien ai-

kana. Toisaalta merkitsevän yhteyden puuttuminen opettajan oppilaiden sitout-

tamista koskeviin uskomuksiin ja ohjauksellisia toimintatapoja koskeviin usko-

muksiin voi selittyä sillä, että opettajan pystyvyysuskomuksille on ominaista nii-

den jatkuva luonne ja tilannekohtaisuus (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy & 
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Hoy 1998). Tulos antaa viitteitä siitä, että opettajien pystyvyysuskomukset eivät 

ole niin vahvasti sidoksissa työvuosiin kuin esimerkiksi kulloinkin opetettavana 

olevan luokan oppilaiden ominaisuuksiin. Esimerkiksi oppilaiden ominaisuuk-

sien, kuten oppimisvaikeuksien ja käyttäytymispulmien, on todettu olevan yh-

teydessä opettajan pystyvyysuskomuksiin (Zee, de Jong & Koomen 2016).  

Opettajan työkokemuksen ja työn imun välisestä yhteydestä on aiemmissa 

tutkimuksissa löydetty toisistaan poikkeavia tuloksia. Tämän tutkimuksen tulos 

on yhdenmukainen aikaisemman tutkimuksen kanssa, sillä myöskään Top-

chyanin ja Woehlerin (2020) tutkimuksessa opettajan työkokemus ei ollut yhtey-

dessä työn imuun tai työtyytyväisyyteen. Sen sijaan Hakasen (2004) mukaan työ-

kokemus ja työn imu ovat yhteydessä toisiinsa, sillä alle viisi vuotta ja yli 30 

vuotta nykyisessä ammatissa työskennelleet ovat tarmokkaampia työtä kohtaan 

kuin muut. On kuitenkin huomioitava, että Hakasen (2004) tutkimuskohteena oli 

luokan- ja aineenopettajien lisäksi muita opetusalan organisaation työntekijöitä 

ja Topchyanin sekä Woehlerin (2020) tutkimuskohteena oli kokoaikaisina ja si-

jaisopettajina toimivat opettajat. Tässä tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan luo-

kanopettajia, joten tutkimus toi myös uutta tietoa aiheesta. Tämän tutkimuksen 

tulos voidaan nähdä myös myönteisenä siitä näkökulmasta, että työstä innostu-

misen kokemukset eivät ole riippuvaisia työvuosien määrästä, jolloin myös työ-

uraa aloittelevilla opettajilla on mahdollisuus kokea työstä innostumista. 

Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että opettajan sukupuoli oli yhtey-

dessä opettajan oppilaiden sitouttamista koskeviin uskomuksiin ja omistautumi-

sen sekä uppoutumisen kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa naisopettajilla oli 

vahvemmat pystyvyysuskomukset oppilaiden sitouttamista koskien sekä korke-

ammat omistautumisen ja uppoutumisen kokemukset. Pystyvyysuskomusten 

osalta tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa siltä osin, että naisopet-

tajien ja pystyvyysuskomusten ulottuvuuksien väliltä on löydetty positiivinen 

yhteys aikaisemmissa tutkimuksissa (Fackler, Malmberg & Sammons 2021). Tu-

losta tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että Facklerin ja kollegoiden 

(2021) tutkimuksessa yhteys oli voimakkain opettajan ohjauksellisia toimintata-
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poja koskeviin uskomuksiin, oppilaiden sitouttamista koskevien uskomusten si-

jaan. Työn imua koskeva tulos on linjassa Reyn, Extreman ja Penan (2012) aikai-

semman tutkimuksen sekä OAJ:n (2020) teettämän uusimman työolobarometrin 

kanssa, joiden mukaan naiset ovat innostuneempia työstään kuin miehet.  On 

kuitenkin huomioitava, että Reyn ja kollegoiden (2012) tutkimuksessa opettajan 

sukupuoli oli yhteydessä omistautumisen ja uppoutumisen ulottuvuuksien li-

säksi tarmokkuuden ulottuvuuteen. Tämän tutkimuksen tulosta tarkasteltaessa 

tulee ottaa huomioon, että tässä tutkimuksessa suurin osa tutkittavista oli naisia, 

joka voi myös osaltaan vaikuttaa tähän tutkimustulokseen. Tulos antaa kuitenkin 

pohdinnan aihetta sen suhteen, miten miesopettajien pystyvyysuskomuksia op-

pilaiden sitouttamisen suhteen ja työn imun kokemuksia voitaisiin vahvistaa. 

Kolmanneksi tarkasteltiin, miten luokanopettajan pystyvyysuskomusten 

ulottuvuudet selittävät työn imun eri ulottuvuuksia, kun otetaan huomioon 

myös työkokemus ja sukupuoli. Opettajan luokanhallintaa, oppilaiden sitoutta-

mista ja ohjauksellisia toimintatapoja koskevat pystyvyysuskomukset selittivät 

yhä positiivisesti työn imun eri ulottuvuuksia, kun opettajan työkokemus ja su-

kupuoli huomioitiin. Mitä korkeammat opettajan pystyvyysuskomukset olivat 

luokanhallinnan, oppilaiden sitouttamisen ja ohjauksellisten toimintatapojen 

suhteen, sitä korkeammat olivat opettajan tarmokkuuden, omistautumisen ja up-

poutumisen kokemukset. Oppilaiden sitouttamista koskevat uskomukset selitti-

vät eniten opettajan työn imun tarmokkuuden ja omistautumisen ulottuvuuksien 

vaihtelusta, kun opettajan työkokemus ja sukupuoli otettiin huomioon. Puoles-

taan uppoutumisen vaihtelua selitti eniten opettajan ohjauksellisia toimintata-

poja koskevat uskomukset. Tulos voi heijastella sitä, että opettajan oppilaiden 

oppimiseen sitouttamista koskevilla pystyvyysuskomuksilla ja vaihtoehtoisilla 

toimintatavoilla on suuri rooli opettajan työstä innostumisesta, koska oppilaat ja 

heidän oppimisensa on opettajan työn lähtökohta. Voidaan olettaa, että luokan-

opettaja joutuu myös mahdollisesti ponnistelemaan enemmän etsiessään vaihto-

ehtoisia toimintatapoja ja miettiessään opetuksen yksilöllistämistä, ja se heijastuu 

tarmokkuuteen ja työhön uppoutumiseen. Tuloksia pohdittaessa on syytä muis-

taa, että kyse on poikkileikkaustutkimuksesta, joka ei mahdollista johtopäätösten 
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tekemistä syy-seuraussuhteista. Eli vaikka tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, mi-

ten pystyvyysuskomukset selittävät työn imun ulottuvuuksia, voidaan löydetty 

yhteys tulkita myös toisinpäin, niin että työn imun kokemukset selittävät opetta-

jan pystyvyysuskomuksia. 

Tutkimuksessa todettiin myös, ettei opettajan sukupuoli selittänyt opetta-

jan tarmokkuuden tai omistautumisen kokemuksia, mutta uppoutumisen osalta 

sukupuoli lisäsi mallien selitysastetta merkitsevästi. Naisopettajilla oli korkeam-

mat uppoutumisen kokemukset, kun heidän pystyvyysuskomuksensa otettiin 

huomioon. Opettajan työssä vallitsee suuri autonomia, jonka vuoksi opetukseen 

suunnitteluun saatetaan panostaa paljon ja tämän vuoksi aika kuluu nopeasti ja 

tehtävistä irrottautuminen voi tuntua haastavalta. Lisäksi on huomioitava, että 

naisopettajia myös työskentelee miehiä enemmän opetusalalla, minkä vuoksi 

naisopettajien voidaan olettaa olevan uppoutuneempia työhönsä. 

4.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen luotet-

tavuus ja rajoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkimusotanta kohdistui Keski-Suo-

men alueelle ja neljälle eri paikkakunnalle ympäri Suomea (Kuopio, Oulu, Rova-

niemi, Tampere). Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat eivät siis täysin 

edusta koko perusjoukkoa eli kaikkia suomalaisia 3. luokkaa opettavia opettajia. 

Tutkimustulokset ovat kuitenkin yleistettävissä siltä osin, että tutkimusotanta on 

kohdistunut usealle eri maantieteelliselle alueelle. Tutkimuksen otoskoko on 

melko hyvä (N = 120), mutta tutkittavien sukupuolijakauma oli epätasainen, 

jonka vuoksi opettajan sukupuolta koskevien tulosten yleistettävyyteen tulee 

suhtautua kriittisesti. Ei voida esimerkiksi tietää, vastasivatko kyselytutkimuk-

seen työstään kaikkein innostuneimmat naisopettajat ja vähemmän työn imua 

kokevat miesopettajat. Tarvitaan siis lisätutkimusta isommalla otoksella ennen 

kuin voidaan tehdä päätelmiä mies- ja naisopettajien työn imusta ja pystyvyys-

uskomuksista. 
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Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan perinteisesti validiteetin ja relia-

biliteetin kautta (Metsämuuronen 2011). Validiteetilla tarkoitetaan mittarin ky-

kyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin (Metsämuuronen 2011; Nummenmaa 

ym. 2009). Tässä tutkimuksessa opettajien pystyvyysuskomuksia mitattiin 

Tschannen-Moranin ja Woolfolk Hoyn (2001) kehittämällä TSES-mittarilla ja 

opettajien kokemaa työn imua UWES-9-mittarilla (Schaufeli ym. 2006). TSES-

mittaria on käytetty useissa aiemmissa tutkimuksissa (Fackler ym. 2021; Minghui 

ym. 2018) ja mittarin on todettu tuottavan luotettavia tuloksia eri maissa (Klassen 

ym. 2008). Myös UWES-9 -mittaria on käytetty aiemmissa tutkimuksissa (esim. 

Klassen ym. 2012) ja sen on todettu olevan luotettava mittari myös Suomessa 

(Seppälä ym. 2009). Aineistoa analysoidessa havaittiin, etteivät kaikki tutkimuk-

sessa käytettävät muuttujat olleet normaalisti jakautuneita, minkä vuoksi tutki-

muksessa käytettiin vinoille muuttujille sopivia epäparametrisia menetelmiä. 

Tutkimuksessa käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa korrelaatioi-

den tarkasteluun ja hierarkkisen regressioanalyysin yhteydessä Bootstrap-mene-

telmää, jonka avulla tuloksista saatiin luotettavia siitä huolimatta, että normaali-

suusoletukset eivät toteutuneet (Tähtinen ym. 2020). 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli 

sitä, että tutkimus ei anna sattumanvaraisia tuloksia eri mittauskerroilla (Metsä-

muuronen 2011; Valli 2015). Käytettyjen mittareiden reliabiliteetit on arvioitu las-

kemalla niille Cronbachin alfakertoimet, jotka ylittivät yleisesti hyväksytyn raja-

arvon. Lisäksi tämän tutkimusprosessin eri vaiheet on raportoitu huolellisesti 

niin, että tutkimus olisi toistettavissa. Tutkimuksen aineisto on osa laajempaa 

TESSI-tutkimushanketta, jossa kyselylomakkeet on huolellisesti laadittu ja esites-

tattu ennen tutkimuksen aloittamista. Tutkimuksen aineisto kerättiin paperisella 

ja sähköisellä kyselylomakkeella, mikä tukee tutkimuksen luotettavuutta, sillä 

kysymykset ovat kaikille samassa muodossa eikä tutkija vaikuta olemuksellaan 

tutkittavan vastauksiin (Valli 2015). Toisaalta on huomioitava, että kyselylomak-

keeseen vastannut tutkittava on voinut käsittää kysymykset eri tavalla kuin tut-

kija on ne tarkoittanut eikä hänellä ole ollut mahdollisuutta esittää tutkimusti-

lanteessa tarkentavia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2009; Valli 2015). Esimerkiksi 



36 
 

haastattelu olisi tarjonnut mahdollisuuden selvittää tarkemmin opettajien pysty-

vyysuskomusten ja työn imun välistä suhdetta. Tämän tutkimuksen rajoitteena 

voidaan pitää myös sitä, ettei kyseessä ollut pitkittäistutkimus, vaan tutkimuk-

sen aineisto kerättiin yhden kevään aikana. Tulosten perusteella ei siten voida 

tehdä johtopäätöksiä muuttujien välisestä syy-seuraussuhteesta. Jatkossa olisi 

tärkeää kerätä tietoa samoilta opettajilta useammassa mittapisteessä, jotta voitai-

siin tehdä päätelmiä siitä, ennustavatko pystyvyysuskomukset työn imun koke-

muksia vai toisinpäin.  

On huomattava, että tutkimuksen aineisto kerättiin maailmanlaajuisen ko-

ronaviruspandemian alkuaikoina, keväällä 2020. Akava Worksin tuottaman sel-

vityksen mukaan koronakevät ja työmäärän kasvu lisäsi opetusalalla työn kuor-

mittavuutta (OAJ 2020), jonka vaikutus ei ollut kuitenkaan nähtävillä tämän tut-

kimuksen tuloksista. Opettajat raportoivat kokevansa suhteellisen korkeaa työn 

imua. Voidaan olettaa, että koronaviruspandemialla ei ollut vielä tässä vaiheessa 

suurta vaikutusta opettajien kokemaan työhyvinvointiin ainakaan työn imun nä-

kökulmasta, sillä pandemia oli tutkimusaineiston keräämisen aikaan vielä alku-

vaiheessa. Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia korona-ajan vaikutusta opettajan 

pystyvyysuskomusten ja työn imun väliseen yhteyteen pidemmällä ajalla. Li-

säksi mielenkiintoista olisi vertailla, eroavatko tulokset opettajan pystyvyysus-

komusten ja työn imun osalta ennen ja jälkeen koronaviruspandemian.  

Aiemmassa tutkimuksessa on tullut esille, että nuorempia oppilaita opetta-

vien opettajien pystyvyysuskomukset ovat korkeammat luokanhallinnan ja op-

pilaiden sitouttamista koskevien uskomuksien osalta kuin vanhempia oppilaita 

opettavien opettajien (Klassen & Chiu 2010). Jatkossa olisi mielenkiintoista tut-

kia, onko luokka-asteella vaikutusta opettajan pystyvyysuskomusten ja työn 

imun väliseen yhteyteen. Tutkimus voitaisiin toteuttaa vertailemalla esimerkiksi 

alakoulun ja yläkoulun opettajia, sillä heidän päivittäinen opetustyönsä on luon-

teeltaan erilaista. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia, eroavatko vasta työelämään 

siirtyneiden opettajien ja kokeneempien opettajien pystyvyysuskomukset toisis-

taan, ja onko niillä muuntavaa vaikutusta opettajien kokemaan työn imuun. 
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Tämä tutkimus tarjosi uutta tietoa luokanopettajien pystyvyysuskomusten 

ja työn imun välisestä suhteesta. Tulokset osoittivat, että pystyvyysuskomukset 

olivat yhteydessä työstä innostumisen kokemuksiin. Koska työstään motivoitu-

nut ja innostunut opettaja todennäköisesti motivoi myös oppilaitaan, tulosten pe-

rusteella olisi tärkeää miettiä keinoja luokanopettajien pystyvyysuskomusten 

vahvistamiseen opettajankoulutuksessa ja myöhemmin työssä ollessa. Opetta-

jien työhyvinvoinnin tukemiseksi on tärkeää keskittyä nimenomaan työn voima-

varatekijöihin ja niiden vahvistamiseen.  
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