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Tutkimuksen tarkoituksena oli laadullisen tutkimusotteen avulla kuvata liikunnanopetta-

jan työyhteisöä. Yläkoulussa työskentelevien liikunnanopettajien kokemusten perusteel-

la pyrittiin tutkimaan työyhteisön merkitystä liikunnanopettajan työhyvinvoinnille ja 

sitä, miten koulua voidaan kehittää työyhteisönä. Tutkimuksessa tutustuttiin myös lii-

kunnanopettajien näkemyksiin opettajanhuoneensa arkitodellisuudesta. Tutkimukseen 

osallistui neljä liikunnanopettajaa kahdesta erillisestä kouluyhteisöstä, jossa nämä lii-

kunnanopettajat työskentelivät toinen toisensa kollegoina. Molemmista työyhteisöistä 

saatiin sekä mies- että naisliikunnanopettajan näkemys. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineiston ana-

lysoinnissa käytettiin tyypillisiä laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä kuten tee-

moittelua. Liikunnanopettajien kokemuksia pohdittiin työpsykologian sekä työyhteisö-

kirjallisuuden valossa. Tuloksia vertailtiin myös aiempiin tutkimustuloksiin. 

 

Kaikki neljä liikunnanopettajaa viihtyivät erittäin hyvin senhetkisessä työyhteisössään. 

Opettajanhuoneissa vallitsi avoin ja rento ilmapiiri, ja toimivan työyhteisön tunnusmer-

keiksi nousivat tasavertaiset kollegasuhteet ja yhteishenki. Liikunnanopettajat tekivät 

aktiivista yhteistyötä opettajayhteisön sisällä, eniten juuri toisten liikunnanopettajien 

kanssa. Kouluyhteisön toiminnassa arvostettiin jämäkkää johtajuutta sekä yhteisten 

sääntöjen noudattamista, vaikka nämä asiat eivät haastateltavien työyhteisössä aina to-

teutuneetkaan. 
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1 JOHDATUS MATKALLE 

 

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on koulumaailmassa tapahtunut paljon muu-

toksia. Kouluja lakkautetaan ja opettajia lomautetaan. Kouluja laitetaan paremmuusjär-

jestykseen oppimistulosten perusteella. Opetussuunnitelmat uudistuvat. Opetusryhmien 

koko kasvaa ja häiriötilanteet koulussa lisääntyvät. Vaikka opettajan työssä on tapahtu-

nut myös myönteisiä muutoksia, on suurin osa muutoksista ollut opettajan kannalta 

kuormittavia. Mitkä tekijät opettajan työssä sitten voisivat olla kaikkein myönteisimpiä? 

Yksi tärkeä tekijä on opettajan työyhteisö. Positiivinen kouluyhteisö, jossa opitaan toi-

nen toiselta, voi toimivalla yhteistyöllä kehittää koulun toimintaa kaikkien yhteisön jä-

senten kannalta miellyttävämmäksi.  

 

Työyhteisöjä on tutkittu paljon (Asanti 2003, Nakari 2003, Ranta 2005), mutta lähinnä 

yritysmaailman näkökulmasta. Koulun opettajayhteisön keskinäistä toimintaa on tutkit-

tu toistaiseksi erittäin vähän (esim. Huusko 1999). Opettajanhuone mielletään lämmin-

henkiseksi paikaksi, jossa opettajilla on hetki aikaa keskinäiselle yhteistyölle ja rentou-

tumiselle. Vai ovatko koulumaailman muutoksen tuulet saaneet opettajanhuoneenkin 

ilmapiirin kiristymään konfliktitilanteiden partaalle? 

 

Pian liikunnanopettajaksi valmistuvana halusin viedä tutkimustani eteenpäin opetta-

janäkökulmasta, sillä alkavalla työuralla haluaisin paitsi tehdä laadukasta opetustyötä, 

myös pitää huolta omasta hyvinvoinnistani ja työssä jaksamisesta. Luonnollista arjen 

opettajanäkökulmaa työyhteisöstä ja sen merkityksestä tämän päivän liikunnanopettajal-

le tarjosivat kokeneiden liikunnanopettajien näkemykset. 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkijan esiymmärrys 

 

Aloittaessani liikuntabiologian ja vuotta myöhemmin liikuntapedagogiikan pää-

aineopintoja koin pro gradu -tutkielman kaukaisena ja epämääräisenä kuvitelmana. Sen 

toteutuksesta minulla ei ollut mitään havaintoa, aiheesta puhumattakaan. Halusin vain 

tulla askel askeleelta hyväksi opettajaksi ja sillä tiellä olen vieläkin. Niinpä yritin hah-

motella sellaista tutkimusaihetta ja -otetta, joka tarjoaisi minulle mahdollisuuden kehit-

tyä opettajana. Halusin tutkia ammattiani, liikunnanopettajuutta, näkökulmasta josta 

minulle olisi jotain konkreettista hyötyä pian alkavalla työuralla. Miten tulisin pärjää-
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mään työssäni? Miten viihtyisin työssäni? Näitä kysymyksiä pohtiessani ja useita lii-

kunnanopettajia jututtaessani aloin huomata, että työyhteisö vaikuttaisi olevan tärkeä 

osa liikunnanopettajan työkenttää. Havaitsin myös, että opettajayhteisöä on toistaiseksi 

tutkittu melko vähän. Halusinkin selvittää, mikä on työyhteisön rooli työhyvinvoinnissa. 

Työyhteisö voisi olla sellainen osa-alue, jota kehittämällä opettajat saataisiin viihty-

mään työssään entistäkin paremmin.  

 

Opettajayhteisön tarkastelu liikunnanopettajan näkökulmasta vaikutti tuoreelta ja mie-

lenkiintoiselta aiheelta, jota halusin oppia ymmärtämään paremmin. Opintojen aikana 

on puhuttu paljon oppilaan kohtaamisesta ja käytännön opetustyöstä, mutta opettajakol-

legoiden kohtaaminen on jäänyt lähes täydelliseksi kysymysmerkiksi. Mieleeni on piir-

tynyt kuvia ympäri kaupunkia sinkoilevasta liikunnanopettajasta, joka tuskin ehtii opet-

tajanhuoneeseen ollenkaan. Joissain tilanteissa liikunnanopettaja saattaa jäädä päätök-

senteon ja opettajayhteisön ulkopuolelle. Toisaalta on myös paljon liikunnanopettajia, 

jotka viettävät opettajanhuoneessa suurimman osan välitunneista, ja myös näiden opet-

tajien roolia opettajayhteisössä halusin kartoittaa. Kaiken taustalla halusin säilyttää lii-

kunnanopettajan näkökulman, sillä koin sen erittäin läheiseksi itselleni. 

 

Aiheeni alkoi tarkentua jo syksyn 2005 ensimmäisillä proseminaarikerroilla ja hioutui 

lopulliseen muotoonsa proseminaareissa lukuvuoden 2005–2006 aikana. Ratkaisevaa 

vetoapua ja uusia ideoita tutkimukseni tekemiselle ja tutkimusraportin kirjoittamiselle 

sain syksyllä 2006 laadullisen tutkimuksen kurssilla. Silloin tulin lopullisesti vakuuttu-

neeksi siitä, että laadullinen tutkimusote olisi paras vaihtoehto omaa tutkimustehtävääni 

ajatellen. Itse tutkimusprosessi haastatteluineen ja analyyseineen eteni tehokkaasti tal-

ven 2006–2007 aikana. Säännölliset projektiseminaarikerrat edesauttoivat osaltaan tut-

kimusprojektin pysymistä aikataulussa. Keväällä 2007 keskityin valmiin kirjallisen tut-

kimusraportin tekemiseen. Prosessi on ollut pitkä ja antoisa, ja se on tarjonnut ajatuksia 

myös samanaikaisesti suorittamieni muiden opintojen läpiviennissä. 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimukseni rakenne etenee melko perinteistä laadullisen tutkimuksen kaavaa nouda-

tellen. Luvussa kaksi käsitellään tutkimusaihettani sivuavaa kirjallisuutta. Tärkeimpiä 

teemoja ovat työhyvinvoinnin käsite, työyhteisöajattelu ja liikunnanopettajan työ. Kol-

mannessa luvussa kerron tarkemmin laadullisesta tutkimusotteestani, tutkimuksen tar-

koituksesta, tutkimusongelmista sekä käyttämistäni tutkimusmenetelmistä. Luvun lo-

puksi tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta. 

 

Neljännestä luvusta eteenpäin keskiössä ovat haastattelemieni liikunnanopettajien ko-

kemukset. Pyrin luomaan kokonaiskuvaa heidän työyhteisöstään ja käymään vuoropu-

helua haastatteluissa esiin tulleen käytännön arkitodellisuuden ja kirjallisuuden tarjoa-

man teoriatiedon välillä. Esittelen ensin haastateltavat lyhyesti ja kerron heidän työnku-

vastaan, jonka jälkeen kerron kuudennessa luvussa opettajanhuoneista liikunnanopetta-

jan työyhteisön ilmentymänä. Seitsemännessä luvussa kerron laajemmin yhteistyön 

muodoista ja toimivuudesta. Pitäydyn lähinnä opettajayhteisönäkökulmassa. Kahdek-

santeen lukuun pyrin kokoamaan liikunnanopettajien näkemyksiä kehittyvästä työyhtei-

söstä ja sen merkityksestä heille itselleen. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA  

 

 

2.1 Työyhteisön ominaispiirteitä 

 

Organisaatio- ja työyhteisötermejä käytetään joskus toistensa synonyymeina, mutta työ-

yhteisö-termillä voidaan tarkoittaa myös organisaation alaryhmää, esim. koulun opetta-

jakuntaa. (Himberg 1996, 10–16.) Tiimi-käsitettä puolestaan käytetään melko vapaasti 

erilaisista työskentelyryhmistä (Asanti 2003). 

 

Tämän päivän työyhteisölle toiminnan jatkuva kehittäminen on elinehto. Yksilöiden 

muodostama ainutlaatuinen työyhteisö luo uutta, yhteistä tietoa. Yksilöissä tapahtuvien 

muutosten myötä työyhteisökin muuttuu. (Asanti 2003.) Simolan ja Kinnusen (2005) 

mielestä organisaatio on hyvin toimiva ja menestyvä silloin, kun se tekee hyvää tulosta, 

on kilpailukykyinen ja henkilöstö voi hyvin. Näyttäisi myös siltä, että tietyt samat orga-

nisaatiota kuvaavat tekijät ovat sekä hyvinvoinnin että tuloksellisuuden takana. Näitä 

tekijöitä ovat yhteiset arvot ja visio, toimiva strategia ja toimintajärjestelmät, esimerkil-

linen ja organisaation arvoja vaaliva johto, tarkoituksenmukainen rakenne, positiivinen 

ilmapiiri ja johtamiskäytäntöjen suuntautuneisuus paitsi asioihin, myös ihmisiin. Tosin 

henkisen hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden väliset yhteydet ovat vielä epäselvät. On 

myös mahdollista, että ainakin lyhyellä aikavälillä hyvää tulosta tekevässä organisaati-

ossa henkilöstö on kuormittunut eikä voi hyvin. Samoin on mahdollista, että henkilöstö 

voi suhteellisen hyvin, mutta ei tee kovin hyvää tulosta. (Simola & Kinnunen 2005.)  

 

Mitkä sitten ovat oleellisia tekijöitä jaksamista edistävässä työilmapiirissä? Korppoon 

(2003) mukaan ensimmäinen edellytys on suvaitsevaisuuden vallitseminen työyhteisös-

sä. Oman yksilöllisyyden säilyttäminen koetaan tärkeäksi. Toinen tärkeä tekijä on yhtei-

sön jäsenten tieto todellisesta tilanteesta ja tavoitteista. Kolmanneksi ihmisillä on halu 

kuulua ryhmään, ja he ovat valmiita luovuttamaan jotain yksilöllisyydestään päästäk-

seen mukaan. Palkkioksi he saavat ryhmän antaman turvallisuuden. (Korppoo 2003.) 

 

Työyhteisön ratkaiseva merkitys työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukena tai uhkana on 

tuotu esiin monissa yhteyksissä (esim. Korppoo 2003). Parhaimmillaan työyhteisön 

ilmapiiri innostaa ja kannustaa työntekijöitä käyttämään taitojaan ja kykyjään yhteis-
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työssä muiden kanssa, jolloin yhteisö kannattelee myös hieman heikompia. Ihmiset ovat 

usein motivoituneita jatkamaan työskentelyään rakentavassa työyhteisössä, vaikka heil-

lä ilmenisi fyysisiä rajoitteita. Toisaalta kielteiseksi koetussa ilmapiirissä pienetkin ra-

joitteet saattavat johtaa työhalujen rapautumiseen. Negatiivisessa ilmapiirissä vahvakin 

voi joutua voimiensa äärirajoille. Työssä tai työyhteisössä syntyneet erityistilanteet voi-

vat olla vakava uhka työntekijöiden työhyvinvoinnille. Tällaisia ihmisen tasapainoa 

uhkaavia erityistilanteita ovat esimerkiksi pitkittyneet ristiriidat työpaikalla, työpaikka-

kiusaaminen, erilaiset kriisitilanteet, väkivallan uhka tai sen kohteeksi joutuminen, hal-

litsemattomat muutostilanteet tai jatkuva kiire ja ylipaine työssä. Siksi on tärkeää luoda 

toimiva työyhteisö, ja tähän kehittämistyöhön voivat osallistua kaikki työyhteisön jäse-

net. (Korppoo 2003.) 

 

2.2 Opettajan työyhteisö 

 

Työyhteisöjä ja työilmapiiriä on tutkittu paljon lähinnä yritysten lähtökohdista. Tavoit-

teena on usein ollut kehittää yritystä organisaationa ja työyhteisönä taloudellisen hyö-

dyn ja tuloksellisuuden lisäämiseksi. Työyhteisöllä on toki havaittu olevan ratkaiseva 

merkitys yksilön työhyvinvoinnille, mutta keskiössä on silti pysynyt tuloksen tekeminen 

ja taloudellisen hyödyn tavoittelu (Asanti 2003, Nakari 2003, Ranta 2005). Kouluahan 

on hieman vaikea verrata bisnesajatteluun, koska koulun tavoitteena ei ole tuottaa rahal-

lista tulosta. Koulun keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa hieman erilaista pääomaa, eli 

antaa hyvää opetusta ja kasvatusta lapsille ja nuorille. Koulua opettajan työyhteisönä, ja 

varsinkin opettajanhuonetta opettajayhteisön arjen näyttämönä on tutkittu varsin vähän. 

 

Koulu on paitsi oppilaan kehitys- ja oppimisympäristö, myös kasvatuksellinen työor-

ganisaatio opettajalle. Koulun työyhteisön muodostavat oppilaat, opettajat ja muu hen-

kilökunta. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997.) Yksittäistä koulua voidaan Him-

bergin (1996) mukaan tarkastella organisaationa, jonka toiminta-alueita ovat tavoitteet 

(opetussuunnitelma), menetelmät (työtavat, koulun toiminnan arviointi), rakenne (tehtä-

vät, johtajuus, työjärjestys, järjestyssäännöt), kulttuuri (arvot, asenteet, normit, roolit) ja 

ihmissuhteet. Nämä organisaation osa-alueet vaikuttavat toinen toisiinsa. (Himberg 

1996.) Ihanteellisessa tapauksessa koulusta voi muodostua oppiva yhteisö, jossa oppi-

laiden kasvaminen kietoutuu yhteen opettajien ammatillisen kehittymisen ja koko orga-
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nisaation oppimisen kanssa muodostaen kokonaisvaltaisen muutosprosessin (Sahlberg 

1998, 15). 

 

Ehkäpä suurin askel koulumaailmassa kohti työyhteisöajattelua on ollut opetuksen 

muuttaminen perinteisestä opettajakeskeisestä esittävästä opettamisesta yhteistoiminnal-

lisen opiskelun suuntaan. Tämä yhteistoiminnallisuuden askel on edellyttänyt muutoksia 

niin opettajilta, oppilailta kuin myös koululta organisaationa. (Sahlberg 1998.) Vaikka 

ryhmätyöt yleistyivät opetusmenetelmänä kouluissamme jo 1970-luvulla, on 90-luvulla 

alettu puhua laajemmin yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Yhteistoiminnallisen oppi-

misen koulukunta painottaa oppimisessa sosiaalista vuorovaikutusta ja pienten ryhmien 

vahvuuksia. (Sahlberg 1998, 174–178.) Tällainen yhteistoiminnallisuus ei kuitenkaan 

useinkaan näy opettajayhteisön sisällä. Opettajien välinen yhteistyö ja avoin keskustelu 

omassa työyhteisössä ovat edelleen riittämättömästi käytetty mahdollisuus opetuksen 

kehittämisessä. Koulu saattaa työyhteisönä olla toimiva, yhteistyökykyinen ja hyvän 

ilmapiirin edellytykset omaava, mutta samaan aikaan eristäytyvä ja opettajan työn au-

tonomisuutta liiallisesti korostava. (Savolainen 2001.) 

 

Sahlbergin (1998) mukaan koulun kehittäminen edellyttää oppimista sekä yksilöiltä että 

myös koululta yhteisönä. Oppivasta yhteisöstä puhuttaessa korostetaan yksilöiden ja 

ryhmien kognitiivisia ja toiminnallisia muutoksia uusien organisaation muotojen luomi-

sessa. Oppimisen eri tasot tuovat dynaamisuutta, orgaanisuutta ja monimutkaisuutta 

koulun kehittymiseen organisaationa. Tullakseen oppivaksi organisaatioksi koulussa 

tulee seurata ainakin seuraavia konkreettisia periaatteita: yksittäisten opettajien on olta-

va oppijoita, oppimisen tulee tapahtua sekä yhteistoiminnallisesti että itsenäisesti ja op-

piminen pitää vakiinnuttaa koulun keskeiseksi toiminnaksi. (Sahlberg 1998.) 

 

2.3 Työhyvinvointi 

 

Tutkimukseni keskeisiä tavoitteita on paitsi kuvailla mahdollisimman tarkasti liikun-

nanopettajan työyhteisöä, myös pohtia, miten työyhteisö vaikuttaa liikunnanopettajan 

työhyvinvointiin. Mutta mitä on työhyvinvointi? Paitsi työpsykologiassa, niin myös 

laajemmalla tasolla käydään aktiivista yhteiskunnallista keskustelua työssä jaksamises-

ta. Suomessa ollaan monella taholla oltu viime aikoina huolestuneita työelämän laadusta 

ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Esimerkiksi työelämän kiireisyys on 1970-luvulta 
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saakka ollut jatkuvassa kasvussa. Tämä pätee myös opettajan ammattiin. Opettajat itse-

kin ovat välillä huolissaan omasta jaksamisestaan. (Kinnunen, Feldt & Mauno 2005, 

johdanto; Kiviniemi 2000.) 

 

Työhyvinvointiin liittyy läheisesti monia muita käsitteitä. Tämä käsitteiden paljous tun-

tui aluksi melko sekavalta ja ahdistavalta päällekkäisyyksiensä vuoksi. Tuntui, että eri 

yhteyksissä oli käytetty eri termejä työhyvinvoinnin selvittämiseksi. Työhyvinvointi, 

työkyky, työviihtyvyys, työtyytyväisyys, työsitoutuneisuus, stressi, työuupumus ja työn 

imu ovat toisiinsa läheisesti liittyviä ja osittain päällekkäisiä käsitteitä. (Kinnunen, Feldt 

& Mauno 2005, 13) Tässä yhteydessä syvennyn lähinnä työhyvinvointiin, joka on oman 

tutkimukseni näkökulmasta keskeisin ja monikäyttöisin käsite. Muista käsitteistä kerron 

tarkemmin liitteissä (liite 2). Seuraavaan kuvioon (kuvio 1) olen koonnut työhyvinvoin-

nin käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita. Kuviossa työhyvinvointi on eräänlainen ylä-

käsite puhuttaessa työstä. 

 

 

 
 

KUVIO 1. Työhyvinvoinnin kenttä. 

 

 

Työhyvinvoinnin käsite on muotoutunut työkyky-käsitteen pohjalta (Mäkitalo 2003). 

Työhyvinvointia on lähestytty usein myös työviihtyvyyden tai työtyytyväisyyden näkö-

Työhyvinvointi 

Positiivinen työpsyko-
logia 
- työssä viihtyminen 
- työn ilo 
- työn imu 

”Negatiivinen” työpsy-
kologia 
- stressi 
- työuupumus 

Työhyvinvoinnin 
mittareita 

työtyytyväisyys työsitoutuneisuus 

työkyky motivaatio 
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kulmista, koska niiden selvittämiseksi on kyetty luomaan toimivia mittareita (Kääriäi-

nen ym. 1997). Aikaisemmin on puhuttu työkyvystä nimenomaan lääketieteellisestä 

näkökulmasta, jolloin työkyvyllä on tarkoitettu lähinnä sairauksien ja vammojen puut-

tumista. Nykyään terveyden ei kuitenkaan katsota olevan vain sairauden puuttumista, 

vaan paljon laajempi psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jonka edistäminen nähdään 

tärkeänä kaikilla yksilöillä, terveilläkin. Niinpä työkyvyn edistäminen ymmärretään 

nykyään kokonaisvaltaisemmin työhyvinvoinnin lisäämisenä. Työhyvinvoinnissa ter-

veyden lisäksi ratkaisevia ovat mm. osaamisen ylläpitäminen, johtaminen, muu työn 

organisointi ja työsuhteiden turvallisuus. (Mäkitalo 2003, Antti-Poika ym. 2003.) 

 

Kinnusen ja Feldtin (2005) mukaan työhyvinvointia on lähestytty usein kielteisestä läh-

tökohdasta. Niinpä työhyvinvointia onkin perinteisesti hahmotettu stressin ja uupumuk-

sen näkökulmista. Vasta viime vuosina ovat esiin nousseet myönteisemmätkin hyvin-

vointinäkemykset. Kuitenkin suurin osa ihmisistä voi hyvin ja selviytyy niin työelämäs-

sä kuin muillakin elämänalueilla ilman suurempia ongelmia. Positiivisessa työpsykolo-

giassa tarkastellaan työhyvinvointi-ilmiön taustalla lähinnä työympäristön vaatimus- ja 

voimavaratekijöitä, työtyytyväisyyden ja työsitoutuneisuuden käsitteitä sekä toisaalta 

työn imua. (Kinnunen & Feldt 2005.) 

 

Työn vaatimustekijöillä tarkoitetaan työn fyysisiä (esim. melu), psyykkisiä (esim. aika-

paineet), sosiaalisia (esim. työilmapiiriongelmat) tai organisatorisia piirteitä (esim. työn 

epävarmuus), jotka vaativat työntekijältä sekä henkisiä että fyysisiä ponnisteluja. Työn 

voimavaratekijät puolestaan ovat niitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai organisatorisia 

tekijöitä, jotka auttavat saavuttamaan työlle asetettuja päämääriä, vähentävät työn vaa-

timustekijöitä ja niiden kielteisiä seurauksia sekä edistävät yksilön kasvua ja kehitystä. 

Työn voimavaratekijöitä voivat olla esimerkiksi hyvät fyysiset työolot tai sosiaalinen 

tuki työssä. Työn vaatimus- ja voimavaratekijät voivat olla myös osittain päällekkäisiä, 

eli työntekijä mieltää tietyn piirteen työssään yhtäaikaisesti sekä vaatimus- että voima-

varatekijäksi. (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005.) Työhyvinvoinnin kokeminen on 

tietenkin yksilöllistä. Syitä hyvinvoinnin eroihin voi löytyä niin yksilön taustatekijöistä 

(ikä, sukupuoli, perhetilanne jne.), organisaatioon liittyvistä tekijöistä (esim. johtamis-

kulttuuri) kuin myös työntekijän persoonallisuudesta. (Feldt, Mäkikangas & Kokko 

2005.) 
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Feldtin ym. (2005) mukaan persoonallisuuden merkitystä työhyvinvoinnissa on tutkittu 

viime vuosina melko paljon, mutta persoonallisuus- ja työpsykologian tietouden yhdis-

tämisessä on vielä paljon tehtävää. Lisäksi persoonallisuuden eri tasojen ja käsitteiden 

samanaikainen tarkastelu on ollut harvinaista. Persoonallisuudella, työolotekijöillä ja 

työhyvinvoinnilla on monenlaisia keskinäisiä yhteyksiä, ja ne vaikuttavat usein toinen 

toisiinsa. Työpaikoilla tulisi ymmärtää, että ihmiset ovat ainutlaatuisia persoonallisuuk-

sia erilaisine taipumuksineen, tavoitteineen ja stressinsietokykyineen. Työntekijöiden 

persoonallisuuksien vahvuusalueet kannattaisi erityisesti huomioida työhyvinvoinnin 

edistämisessä. (Feldt ym. 2005.) 

 

2.4 Liikunnanopettajan työ erityispiirteineen 

 

Liikunnanopettajan työnkuvaa tarkasteltaessa huomionarvoisia ovat viimeaikaiset muu-

tokset opettajuudessa ylipäätään. Kiviniemi (2000) tutki ryhmähaastattelujen avulla 

opettajien ja opettajankouluttajien käsityksiä opettajan työstä ja opettajuuden muutok-

sesta sekä näiden näkökulmien asettamia haasteita opettajankoulutukselle. Kohderyh-

mänä oli erään keskisuuren kaupungin koululaitoksen opettajia peruskoulusta ja lukios-

ta. Tulosten mukaan opettajan työn vaativuus ja kuormittavuus ovat lisääntymässä, ja 

opettajan jaksamisesta ollaan huolissaan. Opettajayhteisön merkityksen jaksamisen 

kannalta opettajat toivat erittäin painokkaasti esiin. Jaksamisen tukemisen katsottiin 

vaativan avoimuutta sekä yksittäiseltä opettajalta että työyhteisöltä. Tällöin voidaan 

tuoda esille ongelmallisiakin asioita, ja työyhteisö voi olla tukemassa yksittäistä opetta-

jaa hänen työpaineissaan. (Kiviniemi 2000.) 

 

Sahlbergin (1998) mukaan opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde on muut-

tunut, samoin oppimiskäsitykset. Oppilailla on entistä suurempi vastuu omasta toimin-

nastaan ja kasvustaan. Oppilas on mukana opiskelunsa suunnittelussa. Opettajuudessa 

on siis siirrytty opettajajohtoisesta toiminnasta kohti oppilaslähtöisyyttä. (Sahlberg 

1998, 10–17.) Tähän oppilaslähtöisyyteen on pyritty myös viimeaikaisilla opetussuunni-

telmauudistuksilla (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 18–19).  Luukkaisen (2000) mukaan tulevaisuuden 

opettaja onkin ohjaaja, joka tukee lasten ja nuorten kasvamista itseohjautuviksi oppi-

joiksi ja täysivaltaisiksi kansalaisiksi parhaiten omaamalla itse riittävät valmiudet suun-

nitella omaa työtään, kehittää kouluyhteisöään ja arvioida ympäristönsä tarjoamia op-
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pimismahdollisuuksia. Opettajan työssä korostuvat nykyään myös kansainvälisyys, asi-

antuntijayhteistyö ja muutoksen kohtaaminen sekä siihen vaikuttaminen. (Luukkainen 

2000.) 

 

Toisaalta opettajan työ on samalla muuttumassa kiihkeämmäksi, nopeammaksi ja mo-

nimuotoisemmaksi muun muassa ympäröivän yhteiskunnan vaatimusten kasvaessa. 

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä sisältäen laajan kasvatusvastuun ja yhteiskunnallisen 

vastuun. (Kiviniemi 2000, 82–94.) Opettajat ovat kokeneet ammattinsa myös aliarvoste-

tuksi ja alipalkatuksi (Santavirta, Aittola, Niskanen, Pasanen, Tuominen & Solovieva 

2001). Muutosta on tapahtunut liikunnanopettajan työnkuvassa, kun vaatimusten lisään-

tyminen näkyy esimerkiksi ryhmäkokojen kasvussa. Liikunnanopettajan työssä on mu-

kana yhä enemmän myös juhlien ja muiden koulun yhteisten tapahtumien järjestämistä. 

(Julkunen 2000.)  

 

Suomalaisen liikunnanopettajan työnkuvaa on tutkittu viime vuosina useassa eri tutki-

muksessa (Johansson 2006; Nupponen, Herva, Koponen & Laakso 2000; Suikka, Her-

va, Laakso & Nupponen 2004). Tulosten mukaan liikunnanopettajan työmäärä on sa-

maa luokkaa kuin muilla opettajilla. Varsinaisia oppitunteja on keskimäärin 20–30 tun-

tia viikossa. Viikoittainen kokonaistyöaika vaihtelee, mutta on keskimäärin 40 tuntia. 

(Johansson 2006, Suikka ym. 2004, Nupponen ym. 2000, Nummela 2004.) 

 

Oppituntien lisäksi liikunnanopettajan yleisimpiä ja jokapäiväisiä työtehtäviä ovat tunti-

en suunnittelu ja valmistelu, siirtyminen suorituspaikalta toiselle, arviointi ja valvonta-

tehtävät. Tämän lisäksi liikunnanopettajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi keskustelut 

oppilaiden kanssa, kokoukset, liikuntatilojen varaaminen, luokanvalvojan tai ryhmänoh-

jaajan tehtävät, yhteydenpito koulun ulkopuolelle ja erilaiset projektit, kuten juhlaoh-

jelmat. Nämä tehtävät kuormittavat liikunnanopettajaa kuitenkin ajallisesti katsottuna 

vähemmän. (Johansson 2006, Nummela 2004, Nupponen ym. 2000, Suikka ym. 2004.) 

Suuri osa liikunnanopettajista opettaa myös terveystietoa (Nupponen ym. 2000). 

 

Opettajan työn kuormittavuutta ja työssä viihtymistä mittaavissa tutkimuksissa (Santa-

virta ym. 2001, Savolainen 2001) on varsin selvästi havaittu, että opettajien työtyytyväi-

syys ja työviihtyvyys ovat yleisesti ottaen korkeaa luokkaa. Tähän tulokseen tullaan 

siitäkin huolimatta, että opettajat kokevat työnsä sekä fyysisesti että psyykkisesti ras-
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kaaksi. Suuri osa opettajista on sitä mieltä, että työ on palkitsevaa ja että he pitävät työs-

tään, vaikka löytävät siitä paljon kehitettävääkin. (Santavirta ym. 2001, Savolainen 

2001.) Myös suurin osa liikunnanopettajista on tutkimusten mukaan tyytyväisiä työhön-

sä (Haapakoski 2005, Koustelios & Tsigilis 2005, Laine 2003, Nupponen ym. 2000, 

Suikka ym. 2004, Sundstedt 2003). 

 

Laulumaan (2000) tutkimuksessa selvitettiin haastattelujen avulla liikunnanopettajan 

työn kuormittavuutta. Vastauksissa korostui työn psyykkinen kuormittavuus, jonka 

taustalla on usein vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Ongelmat opettajien välillä olivat 

harvinaisempia, ja niitä saattoi olla esimerkiksi eri koulujen liikunnanopettajien välillä. 

Yleisesti ottaen liikunnanopettajat kertoivat havaitsevansa opettajanhuoneessa mahdol-

liset tulehtuneet välit opettajien välillä. (Laulumaa 2000.)  

 

Johansson (2006) selvitti liikunnanopettajan työn hyviä ja huonoja puolia sekä työnku-

vaa kyselytutkimuksessa, johon osallistui 326 liikunnanopettajaa vastausprosentin olles-

sa 61. Tulosten mukaan liikunnanopettajan työnkuva on todella monimuotoinen. Työn 

monipuolisuus ja itsenäisyys koetaan hyvänä asiana, ja tämä vaikuttaakin keskeisesti 

liikunnanopettajan työtyytyväisyyteen. Liikunnanopetuksen luonteeseen kuuluvat erilai-

set, aineopetuksen luokkatilasta poikkeavat toimintaympäristöt. Liikuntapaikat ovat 

sekä sisä- että ulkotiloja ja muutenkin vaihtelevia. Lisäksi vuodenaikojen vaihtelut koe-

taan usein rikkautena. (Johansson 2006.) Liikunnanopettajien työnkuvaa ja työtyytyväi-

syyden osatekijöitä ovat viime vuosina puolestaan tutkineet Suikka ym. (2004) kysely-

tutkimuksella, johon osallistui 353 vuosina 1993–2000 valmistunutta liikunnanopetta-

jaa. 

 

Koulu ei tietenkään pysty tarjoamaan riittävän monipuolisia suorituspaikkoja eri lajeille, 

joten liikuntatunnit pidetään siellä, missä tilat ovat siihen sopivat. Liikunnanopettaja 

viettääkin paljon aikaa yksin liikuntapaikoilla tai matkalla niille. Niinpä saattaa usein 

käydä niin, että liikunnanopettaja ei ole opettajien välisessä vuorovaikutuksessa kovin-

kaan paljon mukana. Liikunnanopettajien työuupumuksen ehkäisemiseksi onkin ehdo-

tettu muun muassa ajanviettoa opettajanhuoneessa, aktiivista osallistumista kokouksiin 

ja palavereihin sekä vaikuttamista koulun oloihin. (Fejgin, Ephraty & Ben-Sira 1995, 

Johansson 2006.) 
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Tilavarauksetkin ovat liikunnanopettajalle arkipäivää, toisin kuin muiden oppiaineiden 

opettajille. Liikunnanopetuksen erityispiirteenä muihin oppiaineisiin nähden on liikun-

nanopetuksen fyysinen kuormittavuus. Tämä oppiaineen aktiivinen luonne voi toisaalta 

olla myös voimavara liikunnanopettajalle. (Johansson 2006.) 

 

Muutokset koulumaailmassa ja opettajuudessa asettavat suuria vaatimuksia myös opet-

tajan työyhteisön kehittämiselle (Elo & Feldt 2005, Himberg 1996). Voisiko hyvä työ-

yhteisö olla entistä paremmin liikunnanopettajan tukena nykytilanteessa, jossa työn 

kuormitus on lisääntynyt? Keinoja olen pyrkinyt selvittämään varsinaisessa tutkimus-

osassani. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälainen merkitys työyhteisöllä on liikun-

nanopettajana toimimiseen. Keskiössä ovat liikunnanopettajien kertomukset ja koke-

mukset työyhteisöstään ja työhyvinvoinnistaan. Erityisen mielenkiinnon kohteena on 

opettajanhuone ja siellä tapahtuva yhteistyö. Tutkimuksen avulla voidaan myös löytää 

keinoja koulun kehittämiseksi työyhteisönä ja edelleen liikunnanopettajan työssä viih-

tymisen parantamiseksi. Tutkimusraportti etenee seuraavien tutkimuskysymysten oh-

jaamana: 

 

Minkälainen on haastateltujen liikunnanopettajien työnkuva? 

Minkälainen käsitys liikunnanopettajalla on opettajanhuoneen arjesta ja yhteistyöstä 

koulussa? 

Miten työyhteisö vaikuttaa liikunnanopettajan työhyvinvointiin? 

Minkälaisia kehitysehdotuksia liikunnanopettajilla on työyhteisöstään? 

 

3.2 Tutkimusote 

 

Halusin päästä tutkimustyössäni työyhteisöasioiden ytimeen, ja liikunnanopettajalle 

tämä tarkoittaa konkreettisimmillaan opettajanhuonetta sekä paikkana että vuorovaiku-

tus- ja yhteistyöympäristönä. Jo ennen tutkimusprosessini aloittamista minulle oli sel-

vää, että haluan tehdä tutkimukseni laadullisesta eli kvalitatiivisesta näkökulmasta. Laa-

dullinen tutkimusote vaikutti alusta asti kiehtovalta, koska sen avulla voisin päästä 

mahdollisimman lähelle tutkittavaa aihetta, vaikken vielä siinä vaiheessa tiennytkään, 

mitä tarkasti ottaen aion tutkia. Laadullinen tutkimus vie parhaimmillaan tutkijan lähelle 

tutkittavien näkökulmaa ja heidän näkemystään tutkittavasta ilmiöstä (Kiviniemi 2001).  

 

Laadullisen tutkimuksen kurssi syksyllä 2006 lisäsi tietojani eri tutkimusotteista. Kurs-

silla pääsin entistä syvemmälle laadullisen tutkimuksen saloihin, ja samalla sain varmis-

tusta aiemmille tuntemuksilleni laadullisen tutkimusotteen sopivuudesta. Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita absoluutti-
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sen todellisuuden sijasta tutkittavien näkemyksistä ja siitä, miten he kokevat käsiteltä-

vän ilmiön. Lisäksi myös tutkija itse voi tehdä omia perusteltuja johtopäätöksiään. Tä-

män hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen avulla pyritään tutkimaan elämys-

maailmaa ja ilmiöitä mahdollisimman syvällisesti. Tulkinnan tarpeen myötä myös her-

meneutiikka nostaa päätään. Hermeneutiikkaan kuuluvat merkitysten oivaltamisen li-

säksi luontainen esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. Hermeneuttisessa kehässä tutkija 

etenee vuoropuhelun avulla tutkimusaineistoaan läpi, verraten aineistoa ja omaa tulkin-

taansa. Samalla tutkijan ymmärryksen tulisi jatkuvasti syventyä. (Laine 2001.) 

 

Laadullinen tutkimusote näkyy tutkimuksessani jo tutkimusasetelmani kautta. Sen si-

jaan, että etsisin yleisiä lainalaisuuksia liikunnanopettajien työhyvinvoinnille, pyrin sy-

ventymään muutamaan liikunnanopettajaan ja heidän subjektiivisiin näkemyksiinsä 

omasta työyhteisöstään. Pyrin myös tuomaan esille ne positiiviset ja negatiiviset merki-

tykset, joita työyhteisö heidän työhyvinvointiinsa tuo. Omat tulkintani aineistosta ovat 

subjektiivisia, ja niihin vaikuttaa kaikki aikaisemmin opittu sekä lukemani kirjallisuus. 

Hermeneuttis-fenomenologisella lähestymisellä pyrin liikunnanopettajien kertomusten 

kautta tulkitsemaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli liikunnanopettajan työyhtei-

söä. Pyrin myös luomaan vuoropuhelua aikaisemman tutkimustiedon, teorian ja aineis-

ton välillä. Tutkimustekstistä olen pyrkinyt luomaan mahdollisimman konkreettista ja 

ihmisläheistä, sellaista josta lukija voi muodostaa omia mielikuvia ja tulkintoja. Mones-

sa kohdassa lainattu teksti ja oma tulkintani etenevät käsi kädessä täydentäen toisiaan. 

 

Tutkimussuunnitelmani on elänyt tutkimusprosessini edetessä, ja tämäkin on ominaista 

laadulliselle tutkimukselle (Eskola & Suoranta 1998, 15). Avoin tutkimussuunnitelmani 

on edesauttanut Eskolan ja Suorannankin (1998, 16) mainitsemaa tutkimuksen eri vai-

heiden – aineistonkeruun, analyysin, tulkinnan ja raportoinnin – kietoutumista toisiinsa. 

Prosessiani ei voi helposti pilkkoa toinen toistaan seuraaviin osiin. 

 

Eskola ja Suoranta (1998) ovat koonneet erittäin kattavasti laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirteitä. Laadullinen tutkimus toteutetaan usein aineistolähtöisesti, etenkin ana-

lyysivaiheessa. Tämä tarkoittaa pelkistetyimmillään teorian rakentamista empiirisestä 

aineistosta lähtien, ikään kuin yksityisestä kohti yleistä. Tätä lähestymistapaa sanotaan 

induktiiviseksi. Tutkittavien näkökulman lisäksi laadulliselle tutkimukselle on ominais-

ta myös tutkijan itsensä keskeinen asema. Tutkija saa toiminnassaan käyttää tiettyä va-
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pautta ja mielikuvitusta, ja ennakko-oletuksetkin ovat luvallisia. Laadullisessa tutki-

muksessa ei siis pyritäkään puolueettomaan objektiivisuuteen, vaan tutkijan tiedostettu-

jen ja raportoitujen subjektiivisten näkemysten kautta nimenomaan syntyy objektiivi-

suutta. Tiedostetut ja subjektiiviset näkemykset sekä esioletukset ovat luonnollisesti eri 

asia kuin lukkoonlyödyt hypoteesit tutkimuskohteesta tai -tuloksista. Ainahan havain-

tomme ovat värittyneet aiemmilla kokemuksillamme. Laadullisessa analyysissä kuiten-

kin usein opitaan matkan varrella. Tarkoituksena onkin hypoteesien todistamisen sijasta 

keksiä uusia hypoteeseja esimerkiksi määrällisen tutkimuksen pohjaksi. Laadullinen ja 

määrällinen tutkimus siis täydentävät toisiaan tältäkin osin, toisen luodessa uusia hypo-

teeseja ja toisen testatessa niitä. (Eskola & Suoranta 1998, 13–24.) 

 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu myös harkinnanvarainen otanta, jota 

olen tutkimuksessani toteuttanut. Tästä kerron enemmän kohdassa 3.5. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaista on usein myös vahva tarinamuotoisuus eli narratiivisuus. Ta-

rinamuotoisuus on tyypillinen tapa selittää todellisuutta, ja niinpä se helpottaa myös 

tutkimusraportin luettavuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 13–24.) Tähän narratiivisuu-

teen pyrin tulos- ja analyysivaiheessa, jotta tulokset välittyisivät lukijalle loogisesti ete-

nevänä kokonaisuutena. 

 

Tutkimusmenetelmäkseni valitsin haastattelun, koska se oli paras keino selvittää tutkit-

tavien liikunnanopettajien henkilökohtaisiakin näkemyksiä. Harkitsin myös havainnoin-

tia haastattelun tueksi. Tällainen menetelmätriangulaatio olisi varmasti lisännyt osaltaan 

tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta 1998, 70). Työyhteisökulttuuriin ja sen 

ilmiöihin perehtyminen olisi kuitenkin onnistuakseen vaatinut riittävän pitkäkestoista 

osallistuvaa havainnointia kouluilla, ja tämä ei ollut aikaresurssien puolesta mahdollista. 

Epäilen myös, että läsnäoloni ja havainnointini esimerkiksi opettajanhuoneessa olisi 

estänyt luonnollisen opettajanhuonekulttuurin ilmenemisen. Lisäksi kahdesta erilaisesta 

aineistosta olisi saattanut muodostua liian laaja kokonaisuus tulkittavaksi (Eskola & 

Suoranta 1998, 70–71). Siksi luovuin havainnoinnista tutkimusmenetelmänä ja pitäy-

dyin haastattelussa, jonka kuitenkin koin luonnollisimmaksi tutkimusmenetelmäksi 

omassa tutkimusaiheessani. 

 

Halusin haastattelujen sujuvan melko vapaamuotoisesti, jopa keskustelunomaisesti, kui-

tenkaan liikaa rönsyilemättä. Toivoin myös haastattelujen kulkevan haluamieni aihepii-
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rien ympärillä. Siispä luonnollinen valintani haastattelutavaksi oli puolistrukturoitu 

teemahaastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan puolistrukturoitu teemahaastat-

telu tarjoaa sopivasti avoimuutta. Siinä edetään haluttujen teemojen eli aihealueiden 

sisällä. Tarkentavat kysymykset tukevat ja syventävät haastattelun etenemistä. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 47–48.) 

 

3.3 Kohderyhmä ja aineiston hankintaprosessi 

 

Aineistoni koostuu neljän liikunnanopettajan haastatteluista. Haastatellut liikunnanopet-

tajat ovat kahdelta koululta siten, että kummastakin koulusta haastattelin sekä mies- että 

naisliikunnanopettajaa. Koska yläkoulu on se työkenttä, jonne suurin osa liikunnanopet-

tajista työllistyy, halusin myös haastateltavikseni yläkoulun liikunnanopettajia. Onnis-

tuin tässä tavoitteessani, sillä neljästä haastateltavastani kolme opettaa pelkästään ylä-

koulussa ja neljäskin osittain. 

 

Valitsin haastateltavat harkinnanvaraisesti ja hyödynsin ystävä- ja tuttavaverkostoani 

sopivien haastateltavien löytämiseksi. Haastatelluista liikunnanopettajista Mervi ja Ris-

to toimivat yläluokkien liikunnanopettajina pikkukaupungin lähiökoulussa. Asukkaita 

kaupungissa on hieman yli 20 000. Toinen työpari, Tarja ja Jarmo, työskentelevät niin 

ikään yläkoulun puolella. Jarmo tosin opettaa myös lukiossa. Heidän koulunsa on kau-

punkikoulu suuremmassa, yli 50 000 asukkaan kaupungissa. Kaikki neljä haastateltavaa 

osallistuivat tutkimukseeni mielellään. Haastateltavien nimet on muutettu. 

 

Ennen haastattelujen tekemistä halusin varmistua siitä, että pystyn toimimaan luonte-

vasti haastattelijana. Niinpä tutustuin muutamiin tutkimushaastattelua käsitteleviin teok-

siin. Eniten hyödyllistä käytännön tietoa ja sitä kautta itseluottamusta haastattelijana 

toimimiseen sain Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005) sekä Hirsjärven ja Hurmeen (2000) 

teoksista. Lisäksi tein koehaastattelun, jonka avulla sain palautetta paitsi omasta toimin-

nastani haastattelijana, myös haastattelurungon toimivuudesta. Haastattelurunko hioutui 

lopulliseen muotoonsa ja mahdollisti varsinaisten haastattelujen aloittamisen. Hirsjärvi 

ja Hurme (2000) korostavat esihaastattelun tai -haastattelujen tärkeyttä sekä haastatteli-

jan ja haastattelurungon kehittämisen kannalta. Erittäin harva tutkija osaa heti ensim-

mäisestä haastattelusta lähtien kysyä juuri oikeita kysymyksiä ja vieläpä sopivimmassa 

järjestyksessä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 72–73). 
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Tein haastattelut joulukuussa 2006 ja tammikuussa 2007. Haastattelut onnistuivat erit-

täin hyvin. Tärkeimmät syyt niiden onnistumiseen olivat varmaankin kiireettömän ajan-

kohdan ja sopivan haastattelupaikan löytäminen. Haastatteluista kolme tehtiin koululla, 

rauhallisissa tiloissa. Mervin haastattelun kävin tekemässä hänen kotonaan, ja sekin 

sujui ongelmitta. Haastattelujen kesto vaihteli 55 ja 80 minuutin välillä. Riston haastat-

telu oli ainoa, joka kesti alle tunnin. Mervin ja Jarmon haastattelut puolestaan kestivät 

lähes puolitoista tuntia. Nauhoitin haastattelut kasettinauhurilla, ja äänitykset onnistui-

vat moitteettomasti. Pyysin haastateltavilta lupaa haastattelun nauhoittamiseen jo yhtey-

denottovaiheessa ja sen myös sain. Samoin pyysin jo puhelinkeskustelussa varaamaan 

noin 90 minuuttia haastattelun tekemiseen, vaikkei haastattelu ehkä tulisikaan kestä-

mään niin kauan. Tällä halusin välttää turhan kiireen ja hätiköinnin haastattelun teossa, 

niin omassa toiminnassani kuin myös haastateltavan vastaustavassa. 

 

3.4 Aineiston analyysi ja tulkinta 

 

Tehtyäni kaikki haastattelut aloitin litteroinnin. Tein litteroinnin koko haastatteludialo-

gista tekstinkäsittelyohjelman avulla. Puhtaaksikirjoittamisvaihe vaati paljon aikaa, 

mutta mielenkiintoinen aineisto piristi tätä muuten varsin mekaanista työvaihetta. Sa-

malla sain uuden kosketuksen aineistoon, ensikosketuksen tapahduttua jo haastattelu-

vaiheessa. Omien käsityksieni alitajuinen muodostuminen alkoi varmasti jo haastattelu-

tilanteissa, kuten Hirsjärvi ja Hurmekin (2000, 136) toteavat. Litterointi vaati yhteensä 

noin 40 tunnin työpanoksen, ja puhtaaksikirjoitettuna aineiston koko oli 40 sivua tekstiä 

fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1. Litteroin haastattelut melko tarkalleen sanasta sanaan ja 

huomioin myös tauot puheessa. Joitakin täytesanoja (tuota, niinku jne.) jätin pois, sillä 

katsoin niiden kuuluvan enemmänkin puhekieleen kuin kirjoitettuun puheeseen. Laina-

uksissa olen luettavuuden helpottamiseksi ja tekstin elävöittämiseksi käyttänyt apuna 

litterointimerkkejä. Siteerauksiin sisältyy seuraavia litterointimerkkejä, Ruusuvuoren ja 

Tiittulan (2005, 303) ohjeiden mukaisesti käytettynä: 

 

(.) = lyhyt tauko 

(..) = keskipitkä tauko 

(…) = pitkä tauko 

liikunta = painotus alleviivatulla sanalla 
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LIIKUNTA = äänen voimistuminen 

@  @ = äänensävyn muutos, esimerkiksi toisten puhetta referoidessa, imitointi 

((  )) = kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja tilanteesta, esim. ((naurua)) 

 

Haastattelujen litterointivaiheen valmistumisen jälkeen olin hetken aikaa hieman epä-

varma analyysimenetelmistäni. Millä tavoin alkaisin analysoida ja tulkita aineistoani? 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) ohjeiden mukaisesti aloitin lukemalla aineiston pari ker-

taa läpi, vaikka haastattelujen sisällöt olivatkin minulle jo melko tuttuja. Aineistoni tun-

tui kuitenkin vielä hajanaiselta loputtomine yksityiskohtineen, ja tämä uudelleenluke-

misvaihe synnyttikin uusia ajatuksia ja paransi myös kokonaiskuvaani aineistosta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 143.) Ensimmäisellä lukukerralla kirjasin ajatuksia ylös ja 

lopuksi tein käsitekartan tärkeistä ja mielenkiintoisista aiheista. Toisella lukukerralla 

tein jo tarkempia muistiinpanoja. Tässä vaiheessa pääteemat olivat jo melko tarkasti 

muotoutuneet, ja kolmannen lukukerran aikana alateematkin löytyivät luontevasti. Tu-

losten raportoinnin aikana tapahtui vielä pientä muokkautumista selkeyden ja johdon-

mukaisuuden lisäämiseksi. Jälkeenpäin katsottuna ensimmäinen ja toinen lukukerta oli-

vat teemoittelun kannalta ratkaisevimmat. 

 

Laadullisen aineiston käsittely on keskeisiltä osiltaan analyysia ja synteesiä. Analyysis-

sa pilkotaan induktioperiaatteella aineistoa osiin ja etsitään sisäisiä yhteyksiä ja luokitte-

luja. Synteesissä puolestaan tehdään tulkintoja ja luodaan deduktiivisesti kokonaiskuvaa 

ilmiöstä. Tutkija tarkastelee siis synteesivaiheessa aineistoa omasta ajatusmaailmastaan 

käsin, pyrkien mahdollisimman monipuoliseen ymmärrykseen. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 143–144, 150.) Tässä tutkimuksessa aineiston käsittely koostui monesta eri vai-

heesta, ja nämä vaiheet olivat osittain päällekkäisiä. Aineiston käsittelyprosessia selkiyt-

tää kuvio 3, jonka olen tehnyt Hirsjärveä ja Hurmetta (2000, 143–153) mukaillen. 
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Kuvio 3. Aineiston käsittelyn vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2000, 143–153). 

 

 

Teemoittelu vaikutti alusta alkaen sopivalta analyysimenetelmältä. Teemoittelulla tar-

koitetaan Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan sitä, että aineistosta etsitään sellaisia 

piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Nämä yhteydet muotoutuivat ana-

lyysissani alusta alkaen teemahaastattelurunkoni pohjalle. Pyrin nostamaan tekstistä 

esiin tutkimusongelmiani valaisevia teemoja. Suotavaa onkin, että teemoittelu etenee 

haastattelurungon lähtökohtateemojen hengessä, ainakin aluksi. Mukaan voi toki tulla 

matkan varrella uusia teemoja. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173.) Teemoittelu saattaa Es-

kolan ja Suorannan (1998, 176) mukaan usein edetä pelkäksi sitaattikokoelmaksi vailla 

tulkintaa. Tätä olen pyrkinyt välttämään tulososiossani teorian ja käytännön vuoropuhe-
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lulla. Olen yrittänyt edetä analyysista synteesin tasolle, jossa ilmiö tulisi käsitetyksi tai 

ymmärretyksi syvällisemmin myös teoreettisesti (Hirsjärvi & Hurme 2000, 144.) 

 

Teemoittelusta etenin liukuvasti kohti tyypittelyä. Tyypittelyssä etsitään samankaltai-

suuksia aineistosta, ja aineistoa voidaan esitellä yhdistettyjen tyyppien, eräänlaisten 

mallien avulla (Eskola & Suoranta 1998, 182). Tärkeämpi näistä kahdesta analyysime-

netelmästä oli kuitenkin teemoittelu, joka helpotti aineiston hahmottamista ja olennai-

simpien asioiden esille tuomista. 

 

Tulkintojen tekemisen olen kokenut prosessissani erittäin haasteelliseksi. Eskolan ja 

Suorannankin (1998, 147) mielestä juuri tulkintojen tekeminen on laadullisen tutkimuk-

sen ongelmallisin vaihe. Tulkintojen täsmällisyys on viime kädessä kiinni vain tutkijan 

tieteellisestä mielikuvituksesta ja näkemyksistä (Eskola & Suoranta 1998, 147). Aineis-

tossa esiintyvät haastateltavien tulkinnat ilmiöistä ovat ns. ensimmäisen asteen tulkin-

taa. Tutkijana en ole suinkaan pelkästään kopioinut näitä tulkintoja, vaan pyrkinyt tie-

teellisen ajattelun avulla kohoamaan tämän luonnollisen asenteen yläpuolelle ja jatka-

maan ensiasteista tulkintaa. Tutkija harrastaa siis toisen asteen tulkintaa antaen ensias-

teisille tulkinnoille uusia merkityksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 149.) Tässä kohdassa 

tulee erityisesti näkyviin laadullisen tutkimuksen ja tutkijan subjektiivisuus. 

 

3.5 Luotettavuus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan hieman eri kriteereillä kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, joissa puhutaan yleensä reliabiliteetista ja validiteetis-

ta. Nämä käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tutkija voi päästä käsiksi objektiivi-

seen totuuteen. Lisäksi ne ovat yleensä mitattavia suureita. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

184–187.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tehdään kuitenkin jatkuvaa arviointia luotettavuudesta, ja 

tutkijan onkin kyettävä kuvaamaan koko prosessi ja perustelemaan valintansa (Vilkka 

2005, 158–160). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtö-

kohtana on avoin subjektiviteetti, jonka peilinä on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä. 

Tutkimuksen toteutus ja luotettavuus kulkevat koko ajan käsi kädessä, eivätkä reliabili-
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teetti ja validiteetti sellaisenaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden pe-

rusteiksi. (Eskola & Suoranta 1998, 209–212.) 

 

Reliabiliteetin ja validiteetin sijasta käytetään laadullisen tutkimuksen luotettavuustar-

kastelussa yleensä muita keinoja, kuten laaduntarkkailua ja triangulaatiota. Laaduntark-

kailua olen toteuttanut erityisesti aineistonhankinnassa. Ennen haastattelujen tekemistä 

perehdyin tarkasti haastatteluun tutkimusmenetelmänä. Myös haastattelurungon raken-

tamiseen ja muokkaamiseen käytin paljon aikaa. Olen nauhoittanut ja litteroinut tarkasti 

kaikki haastattelut. 40-sivuinen aineistoni on ollut sopivan kattava tutkimusongelmieni 

selvittämiseksi ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen lisäämiseksi. Olen myös tarkistanut 

tulkintojeni paikkansapitävyyden haastateltavilta jälkikäteen ja vertaillut tuloksiani ai-

empiin tutkimuksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 69–71;  Hirsjärvi & Hurme 2000, 185–

186.) Edellä mainitsemani seikat ovat vahvistaneet uskoani siihen, että aineistoni ja tul-

kintani siitä ovat olleet totuudenmukaisia. Pitäisin myös niiden siirrettävyyttä hyvänä. 

Uskon, että olen tutkimus- ja analyysimenetelmilläni luonut kattavan aineiston ja loo-

gista tulkintaa. 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan eri näkökulmien huomioimista tutkimuksen tekemisessä 

esimerkiksi useiden menetelmien tai tutkijoiden avulla. Triangulaatiota tutkimuksessani 

edustavat opiskelijatoverit ja ohjaajani, joiden kanssa olemme käyneet keskusteluja tut-

kimastani ilmiöstä ja esimerkiksi haastattelurungon toimivuudesta. (Eskola & Suoranta 

1998, 69–71; Hirsjärvi & Hurme 2000, 185–186.) 

 

Eskola ja Suoranta (1998) näkevät tutkimuksen vakuuttavuuden tärkeänä osana sen luo-

tettavuutta. Viime kädessä osoitus tästä vakuuttavuudesta on itse tutkimusteksti, josta 

ilmenevät mahdollisimman kattavasti ja perustellusti kaikki tutkimuksen sisäiset proses-

sit sen ensi vaiheista viimeisten johtopäätösten tekemiseen. Aineistoa ei myöskään tule 

nähdä pelkästään hypoteesien todistuskappaleena, vaan myös uusien hypoteesien idea-

lähteenä. (Eskola & Suoranta 1998, 216–220.) Aineistosta ei ole tarkoitus nostaa yksit-

täisiä lausahduksia, vaan pikemminkin usein toistuvia ja koko tekstistä välittyviä näke-

myksiä. 
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4 NELJÄN LIIKUNNANOPETTAJAN KERTOMUS 

 

 

4.1 Tarja 

 

Tarja on 45-vuotias liikunnan ja terveystiedon opettaja. Hän opiskeli liikuntatieteitä 

Keski-Euroopassa 1980-luvun alkupuolella ja sai myöhemmin erivapauden liikunnan-

opettajan pätevyyteen. Vuodesta 1985 alkaen Tarja on opettanut liikuntaa ja terveystie-

toa samassa koulussa, lyhyttä ajanjaksoa kotitalousoppilaitoksessa lukuunottamatta. 

Koulu, jossa Tarja työskentelee, on liikuntapainotteinen 7. – 9. luokan yläkoulu, jossa 

on lähes 300 oppilasta. Tarjan työviikkoon kuuluu tällä hetkellä 24 tuntia liikuntaa, ja 

lisäksi Tarja opettaa terveystietoa yhden kurssin verran, siis tunnin viikossa. Tarja toi-

mii myös luokanohjaajana 8. luokalla. 

 

Hyviä puolia on se, että (.) yleensä saa innostumaan (.) suurimman osan 
tästä liikunnasta, että ei ne (.) joskus ku monet sanoo et miten sie viittit olla 
yläluokilla (.) ni mie sanon et vielä semmosilla omilla konsteilla vähä (.) 
narraamalla ja houkuttelemalla ne saa liikkumaan (,) mut sitte vanhempien 
kanssa, jos on kielteiset liikunta-asenteet, ni sitte on tosi vaikee saada niitä 
muutettua, että peruskoulupuolella miusta viel pystyy jollain tavalla (.) vai-
kuttamaan siihen et (.) miten ne oppilaat sen ottaa. 

 

Tarja pitää kovasti työstään yläkoulun opettajana, ja etenkin käytännön opetustyö on 

mielenkiintoista. Lisäksi Tarja pitää työyhteisöään mukavana, ja hänen koulussaan eri 

oppiaineita pidetään keskenään tasa-arvoisina. Työnsä varjopuoleksi Tarja mainitsee 

ikääntymisen tuomat fyysiset rajoitukset. Lisäksi Tarja kokee työssään kuormittaviksi 

erilaiset ongelmatilanteet. 

 

Tavallaan (.) äitinä näkee sen että on (.) minkälaista on tehä kahen murkun 
kans töitä mut (.) sitten ku niitä onkin 23 ni (.) välillä tuntuu että ehkä ko-
tonakaan ei ymmärretä että minkälaista se on sitte täällä näin (.) et joskus 
tulee jotain sanomista oppilaitten kans, se on negatiivista koska (.) mie en 
tykkää hermostua (.) ja sitte välillä kodin kanssa sellasta että (.) joitaki on-
gelmatilanteita (.) tuntuu et ne stressaa miuta ainaki aika paljo. 

 

Tarjalla on kaksi aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta. Vapaa-ajallaan hän harrastaa 

monipuolista liikuntaa muun muassa pallopelien muodossa. 
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4.2 Jarmo 

 

Jarmo on 47-vuotias liikunnan ja terveystiedon opettaja samassa koulurakennuksessa 

kuin Tarja. Hän on yläkoulun puolella Tarjan lähin kollega. Lisäksi Jarmo opettaa myös 

lukiossa, joka sijoittuu samaan rakennukseen yläkoulun kanssa. Lukiossakin on liikun-

tapainotus. Jarmo on valmistunut liikunnalta vuonna 1983, jonka jälkeen hän suoritti 

varusmiespalveluksen. Vuodesta 1984 lähtien Jarmo on toiminut lehtorin virassa samas-

sa koulussa, aluksi yläasteen ja lukion liikunnan lehtorina. Terveystiedon mukaantulon 

myötä Jarmon virka muuttui lukion ja yläasteen vanhemman lehtorin viraksi. Viikko-

tunteja hänelle kertyy keskimäärin 32. Niistä 18–20 tuntia on yli 400 oppilaan lukiossa 

ja loput yläkoulussa. Valtaosa Jarmon tunneista on liikuntatunteja, terveystietoa hän 

opettaa 1-3 kurssia vuodessa ja vain lukiossa. 

 

Jarmo pitää työssään eniten yläkoulun liikuntatunneista ja voisi ajatella siirtyvänsä tule-

vaisuudessa opettamaan vain yläkoulussa. Työssään Jarmo arvostaa myös vapautta to-

teuttaa tunteja haluamallaan tavalla ja toisaalta sitä, että hänellä on kevyempiä työjakso-

ja lukion koeviikkojen aikaan. Oppilaat ja käytännön opetustyö ovat kuitenkin Jarmon 

arjen ehkäpä parhaita puolia. 

 

kyl se työmotivaattori on, kyl sen voimavarat löytyy just oppilasta.(..) Kai-
kesta huolimatta (.) opettaminen on se perusasia, ja se miuta täs lukion 
normaalityöskentelyssä nykyään, minuu häiritsee, se opettajan rooli on 
muuttunu viihdemestariks, et (.) se ei (.) en siitä ite tykkää, mie oon sa-
nonukki et mie (.) tulevaisuudessa saattasin jopa vaihtaa (.) kokonaan, opet-
tasin vaan peruskouluu (.) et niinku poikkeuksellinen, yleensä ihmiset halu-
aa siirtyä askelta ylöspäin ja (.) haaveilee siitä lukio-opettajan roolista ja 
varmaan se teoria-aineissa onkii enemmän (.) mut tällä hetkellä liikunnan 
asema lukio-opetuksessa on (.) semmosessa (.) jos ei nyt aallonpohjassa, ni 
melkein. (..) 

 

Jarmon perheeseen kuuluu vaimo ja neljä lasta. Vapaa-ajallaankin Jarmo harrastaa mo-

nipuolista liikuntaa, kuten sulkapalloa, koripalloa ja laskettelua. 
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4.3 Mervi 

 

Mervi on 36-vuotias kolmen lapsen äiti. Hän on valmistunut liikuntatieteiden maisterik-

si vuonna 1996, jonka jälkeen sai viran maaseutukoulussa. Tämä työsuhde jäi parin 

vuoden mittaiseksi, ja sen päättymisestä lähtien Mervillä on ollut yhtäjaksoisesti perus-

koulun opettajan virka hieman yli 20 000 asukkaan kaupungissa. Mervin koulun yhtey-

dessä toimii myös alakoulu, mutta Mervi opettaa liikuntaa ja terveystietoa yläkoulun 

puolella. 

 

Työssäoloaikanaan Mervi on suorittanut myös luokanopettajan opintoja, ja niitä hänellä 

onkin pian kasassa pätevyyteen oikeuttavat 35 opintoviikkoa. Mervi on ollut virastaan 

pari vuotta virkavapaalla, toimien sen ajan Opettajankoulutuslaitoksella liikunnan tun-

tiopettajana. Mervin työmatka on kohtalaisen pitkä, yli 50 kilometriä. 

 

Mervillä on viikkotunteja keskimäärin 30, ja näistä tunneista liikuntaa on 24 ja terveys-

tietoa 6. Lisäksi Mervillä on viikottain yksi luokanvalvojantunti. Luokanohjaajan työt 

vievät melko paljon aikaa, sillä Mervin luokka on tavallista työläämpi. Eniten Mervi 

pitää työssään liikuntatuntien pitämisestä ja monenlaisten ryhmien opettamisesta. Nega-

tiivisina puolina Mervi mainitsee työn paljouden ja ongelmatilanteet. 

 

Kyllä siihen työssä viihtymiseen vaikuttaa moni asia, just (.) työyhteisö ja (.) 
minkälaiset oppilaat on, ja (.) meillä on aika mukavan pienet nää ryhmä-
koot, se on ihan kiva asia, ja ihan hyvät liikuntatilat ja välineet, ja kaikki on 
suht lähellä ja (.) toki ne tuo työviihtyvyyttä sitte. 

 

Että (.) ei varmaan sinänsä oo mikään semmonen (.) asia mikä nyt ois ihan 
kamalaa siel töissä, mut tosiaan ei meinaa jaksaa, et joskus sitä työtä on 
niin paljon. (.) No ehkä nää tämmöset, ei oo kauheen mieltä ylentävää joku 
jälki-istunnon valvonta ((naurua)), tämmöset valvontatehtävät ja kurinpi-
dolliset tehtävät, et jos joutuu selvittämään jotaki tappelua tai muuta, ne vä-
lituntivalvonnat mitkä nyt sain pois, ei nekään kauheen mukavia ollu. (..) 

 

 

 

 

 

 



29 

4.4 Risto 

 

Risto on Mervin lähin kollega. Yhdessä he ovat koulunsa ainoat liikunnanopettajat. Ris-

to on 50-vuotias liikunnan ja terveystiedon opettaja. Risto aloitti liikuntatieteiden opin-

not melko iäkkäänä ja valmistui 30-vuotiaana, vuonna 1987. Sen jälkeen Risto tuli suo-

raan virkaan nykyiseen kouluunsa, jossa on toiminut näihin päiviin asti. Vapaa-ajallaan 

Risto harrastaa mm. pallopelejä. 

 

Risto opettaa Mervin tavoin noin 30 viikkotunnin verran, ja tunneista 24 on liikuntaa ja 

loput terveystietoa. Risto toimii myös luokanohjaajana. Tällä hetkellä hänelle on sattu-

nut ohjattavakseen liikuntapainotteinen luokka, jonka kanssa ongelmia ei juuri ole. 

 

Risto pitää työnsä monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Suurimpana haasteena hän 

pitää liikuntaryhmien polarisoitumista. 

 
 

No ikänä ei oo kahta samanlaista päivää ollu kyllä. Se siinä tietysti on, ja 
niinku itteä, liikunta on aina ollu lähellä mieltä. Työ, työ ja harrastus on ta-
vallaan niinko sama että, se on niinku ihan mukava ja. Ainahan nuorten ja 
terveitten kanssa on mukava olla tekemisissä. 

 
No, emmää tiiä huono mutta se on niinko haasteha siinä on se että, tuntuu 
että nykyään on aina enemmän ja enemmän semmosia jotka on niinku kär-
ryiltä tippuneita kaikissa jutuissa, kaikissa kouluasioissa, myös liikunnassa. 
Elikkä semmosta, mää sanon niitä tuota niin (.) sanon niitä heitteille jäte-
tyiks, niitten osuus lisääntyy koko ajan. Ne sais niinkö mukkaan tähän tou-
huun, niin se on joskus melko haasteellinen homma ja. 
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5 LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖ 

 

Liikunnanopettajan työyhteisön perusteellinen kuvaaminen edellyttää taustaksi ymmär-

rystä myös liikunnanopettajan työnkuvasta. Seuraavaksi kerron haastateltavien työstä 

erityispiirteineen ja siitä, millaista on toimia liikunnanopettajana yläkoulussa. 

 

5.1 Haastateltujen liikunnanopettajien työnkuva 

 

Omassa tutkimuksessani liikunnanopettajien näkemykset työnkuvastaan noudattelivat 

aiempia tutkimustuloksia (Johansson 2006, Suikka ym. 2004, Nupponen ym. 2000). 

Tarjan viikoittainen tuntimäärä oli siis pienin, noin 25 viikkotuntia. Muilla oli noin 30 

opetustuntia viikossa, eli tuntimäärät olivat hieman keskimääräistä suurempia. 

 

Liikunnanopettajan työ pitää sisällään monenlaisia työtehtäviä ja on paljon muutakin 

kuin vain liikuntatuntien pitämistä. Suunnittelutyö oli haastatteluissa merkittävin yksit-

täinen työtehtävä tuntien ulkopuolella. Haastatellut opettajat tekivät lukukauden alussa 

ennen kurssien alkamista kokonaissuunnitelman kurssien toteuttamiselle. Lisäksi jokai-

nen yksittäinen tunti tulee suunnitella ja valmistella. Liikuntatuntien suunnitteleminen 

sujui haastatelluilta opettajilta yleensä melko vaivattomasti, mutta terveystieto tuotti 

monelle hieman enemmän työtä. Terveystiedon opetukseen liittyy liikunnanopettajalle 

uusia lisätehtäviä, kuten kokeiden laadintaa ja korjaamista. 

 

Nämähän nyt ei sillain tietysti, liikuntatunnit ei teetä sillä lailla työtä, ku 
mää oon niin kauan niitä tehny, että ne tulee luonnostaan. Tietenkin, täytyy 
aina syksyllä tehä paljon (.) liikuntasuunnitelma, tai mitä ne nyt yleensä on, 
se nyt tietysti jonku verran vie aikaa. Mut ite tuntien suunnitteluun nyt ei 
mee valtavasti aikaa, koska on rutiinia sen verran. TERKKATUNNITHAN 
nyt on, se on niinku uutta oikeestaan (.) Uudet kirjat ja nää opsit uudet, niin 
se vie jonku verran aikaa. (Risto) 

 

Toinen aikaa vievä työtehtävä liikunnanopettajilla oli luokanohjaajan työ. Jarmo oli 

joukon ainoa, jolla ei haastatteluhetkellä ollut luokanohjaajan tehtäviä. Jarmon tunnit 

sekä lukiossa että yläkoulussa rikkoivat lukujärjestyksen eivätkä mahdollistaneet luo-

kanohjaajan tuntien pitämistä. Muut mainitsivat luokanohjaajan työn yhtenä kuormitta-

vana työtehtävänä. Etenkin Mervi koki luokanohjaajan työn raskaaksi ja korostikin tätä 

useaan otteeseen. Mervillä on ohjattavanaan tällä hetkellä vilkas luokka, ja tämän var-
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misti myös Mervin kollega Risto, jolla itsellään oli ohjattavana kiltti ja ahkera liikunta-

luokka. 

 

Joo, no luokanvalvojan työtä joutuu tekemään (.) tosi paljon, mulla on vielä 
semmonen luokka mikä on työläs luokka (.) paljon yhteydenottoja kotiin ja 
(.) poissaolojen selvittämisiä ja jälki-istuntojen selvittämisiä ja (.) Siihen 
kuuluu paljon tavallaan siihen luokanvalvojan työhön. (Mervi) 

 
Et varsinki se luokanvalvojan työ, se vaatii iha hirveesti (.) kyllä se sitte an-
taaki, että jos saa aina jotaki liikahtamaan eteenpäin jossakin, ni kyllä se 
toki tuo taas tyydytystä sekin. (Mervi) 

 

Yhteistyö nousi esiin kolmantena jokapäiväisenä tuntien ulkopuolisena työtehtävänä. 

Keskustelut kotien, erityisopettajien, terveydenhoitajan ja muiden sidosryhmien kanssa 

nousivat haastatteluissa esille, mutta eniten yhteistyötä tehdään muiden opettajien ja 

varsinkin liikunnanopettajien kanssa. Yhteistyö pitää sisällään varsin monipuolisia nä-

kökulmia. Yhteistyöstä kerronkin enemmän luvussa 8. 

 

Muutenkin haastateltavat kuvailivat työtään erittäin monipuoliseksi. Liikuntatilojen 

käytön suunnittelu ja tilavaraukset edellyttävät liikunnanopettajalta paljon työtä. Samaa 

tilaa ja samoja välineitä saattaa käyttää useampi kuin yksi kouluaste. Ajoittain välineitä 

kunnostetaan ja uusia tilataan. Myös erilaiset valvontatehtävät välitunnilla, suihkutilois-

sa ja ruokailuissa kuuluivat haastattelemieni liikunnanopettajien arkeen. Vaikka liikun-

nanopettajaa ei yleensä rasiteta välituntivalvonnoilla, ei opettaja voi tietenkään ummis-

taa silmiään esimerkiksi nähdessään jonkin ongelmatilanteen koulun käytävällä. 

 

5.2 Liikunnanopetuksen erityispiirteitä 

 

Haastateltavat korostivat Johanssonin (2006) tutkimuksen tavoin työympäristöjä lähei-

senä osana liikunnanopettajan työtä. Tavallisen luokkamuotoisen opettamisen rinnalla 

liikunnan opettamisen nähtiin eroavan muusta opettamisesta juuri ympäristön ja toisaal-

ta toiminnallisuutensa suhteen. 

 

No, miten poikkee liikunnanopettaminen muusta opettamisesta. No (.) kyllä 
se varmaan jo mulla nuo kaks eri ainetta on aivan erilaiset, liikuntaa ja tota 
terveystietoa, ja sitte terveystieto on verrattavissa enempi (.) niihin muihin 
aineisiin, kyllä se liikunta on niin toiminnallista (.) ei siellä istuta paikallaan 
pulpeteissa vaan (.) koko ajan liikutaan ja tehään (.) kaikki opitaan tekemäl-
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lä, mitään ei opetella vaan teoriassa (.) paikat vaihtuu koko ajan, ollaan (.) 
eri oppimisympäristöissä, salissa ja jäällä ja lumella ja (.) mettässä ja ur-
heilukentällä ja (.) et kai se toiminnallisuus ja (.) tekemällä oppiminen ja ne 
kaikki eri oppimisympäristöt, ne on se mikä on kaikista eniten erilaista lii-
kunnanopetuksessa verrattuna muuhun, teoria-aineisiin mitä opetetaan siel-
lä (.) luokkahuoneessa. (Mervi) 

 

Muilta osin tutkittavat eivät kokeneet poikkeavansa kovin paljon muiden aineiden opet-

tajista eivätkä varsinkaan toisista liikunnanopettajista. Varsinkin miehet uskoivat opetta-

jan työn olevan pohjimmiltaan samanlaista oppiaineesta riippumatta. Mervi näki ole-

vansa erityisasemassa muihin liikunnanopettajiin siinä, että heidän koulullaan oli käy-

tössä erinomaiset tilat ja välineet. Myös ryhmäkokoja Mervi piti ihanan pieninä. Tarja 

puolestaan mainitsi liikunnan erityispiirteenä mukautettujen oppilaiden suuren määrän 

liikuntatunneilla. Tämä tietysti asettaa opettajalle haasteita jokaisen oppilaan yksilölli-

sen oppimisen suhteen. Lisäksi Tarja korosti liikuntaa sosiaalisena oppiaineena. 

 

Sitte se ku ei olla paikallaan, ni (.) jos siinä ryhmässä on ongelmia (.) ni ne 
tulee hirveen selvästi sitte liikuntatunnilla, et (.) kahnaukset ja (.) se että jol-
lain ei oo kauheen paljo sosiaalisia taitoja (.) se näkyy just näissä taito- ja 
taideaineissa erityisesti, ku sit taas (.) tunnilla ku ne on aika paljo paikal-
laan istumas (.) ni ei samalla tavalla näy siinä. Joo ja (.) sitte se (.) ryhmäs-
sä toimiminen (.) se on myös semmonen mitä ne ei joudu kauheen paljo vält-
tämättä muualla tekemään (.) et ryhmässä toimiminen on sit semmonen eri-
tyispiirre. (Tarja) 

 

Liikunnanopettajaa kuormittavat muusta opettajakunnasta poiketen siirtymiset suoritus-

paikoille. Koulu ei tietenkään pysty tarjoamaan riittävän monipuolisia suorituspaikkoja 

eri lajeille, joten liikuntatunnit pidetään siellä, missä tilat ovat siihen sopivat. Tilavara-

ukset ovat liikunnanopettajalle arkipäivää, toisin kuin muiden oppiaineiden opettajille. 

Liikunnanopetuksen erityispiirteenä muihin oppiaineisiin nähden on myös liikunnan-

opetuksen fyysinen kuormittavuus. Tämä oppiaineen aktiivinen luonne voi toisaalta olla 

myös voimavara liikunnanopettajalle. (Johansson 2006.) Tarja näkee ikääntyessään tä-

män fyysisen puolen kuitenkin suurena haasteena. 

 

No, työssä tällein ikääntyvänä naisena vois sanoo että (.) pitää vähitellen 
oppia siihen, että kaikkee ei voi näyttää ite, se on miusta varjopuoli, koska 
(.) mie oon aina tykänny että (.) mie teetän vain sitä mitä mie ite pystyn 
näyttämään (.) mutta nyt ku alkaa (.) vähä joka paikka olla sellasessa kun-
nossa, ettei oikeen aina pysty tekemään, ni (.) se työ muuttuu tavallaan (.) et 
pitää löytää se uus tapa tehdä sitä. (Tarja) 
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Loppujen lopuksi tutkittavat pitivät itseään ihan tavallisina opettajina siinä missä muut-

kin koulun opettajat. He eivät pitäneet liikunnanopettajia mitenkään erilaisena lajityyp-

pinä koulun opettajakunnassa, vaan näkivät persoonakohtaiset erot ehkä suurimmaksi 

opettajuuden osatekijäksi, opetettavasta aineesta riippumatta. 

 

5.3 Työssä viihtyminen ja työn hyvät sekä huonot puolet 

 

Haastattelutilanteista jäi päällimmäisenä mieleen se positiivinen ote, jolla liikunnan-

opettajat kertoivat työstään ja työyhteisöstään. Kaikki neljä haastateltavaa viihtyivät 

ilmeisen hyvin työssään. Olivathan he kaikki viettäneet suurimman osan opettajanuras-

taan juuri senhetkisessä virassaan. Tämä ei sinänsä ollut mikään yllätys, sillä myös ai-

emmissa tutkimuksissa (esim. Santavirta ym. 2001, Savolainen 2001) on saatu saman-

laisia tuloksia. Kyselin haastateltavilta myös heidän näkemyksiään työnsä hyvistä ja 

huonoista puolista. Seuraavassa olen koonnut liikunnanopettajan työn palkitsevia ja 

kuormittavia piirteitä useiden tutkimusten (Smyth 1995, Johansson & Heikinaro-

Johansson 2005, Johansson 2006, Santavirta ym. 2001, Laitinen 2001) tulosten perus-

teella. Olen myös nimennyt sulkeisiin sen opettajan tai ne opettajat, joiden haastatteluis-

sa kyseinen asia korostui. 

 

Liikunnanopettajan työn palkitsevia piirteitä ovat: 

- vaikutus oppilaisiin ja oppimisen edistäminen (Kaikki) 

- saa työskennellä lasten ja nuorten kanssa (Risto, Jarmo) 

- työn monipuolisuus ja vapaus (Risto, Jarmo) 

- itsenäisyys (Jarmo) 

- työn aktiivinen ja liikunnallinen luonne (Tarja, Mervi, Risto) 

 

 

Liikunnanopettajan työn kuormittavia tekijöitä ovat: 

- tuntimäärät (Mervi) 

- työn koettu vaativuus ja pienet vaikutusmahdollisuudet (ei mainintoja) 

- huonot olosuhteet (ei mainintoja) 

- suuret ryhmäkoot (Tarja) 

- oppilaiden häiriökäyttäytyminen (Mervi, Tarja) 

- kiire (Mervi) 
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- lisääntyneet opetustuntien ulkopuoliset työt (Jarmo) 

- työn fyysinen kuormittavuus (Tarja) 

 

Kaikki opettajat viittasivat tavalla tai toisella häiriötilanteisiin ja niiden valvontaan työn 

kuormittavana piirteenä. Ongelmatilanteet ja niiden valvonta vievät opettajalta paljon 

aikaa eivätkä ole kovin mieltä ylentäviä tilanteita. Opettajat kertoivat aktiivisemmin 

työn hyvistä kuin huonoista puolista, ja tämä kertookin jotain heidän asennoitumises-

taan työhönsä. Kaikki opettajat korostivat nimenomaan käytännön opetustyötä mielen-

kiintoisimpana puolena liikunnanopettajan työssä. Se, että saa oppilaan innostumaan ja 

oppimaan, koettiin tärkeäksi. 

 

Hyviä puolia on se, että (.) yleensä saa innostumaan (.) suurimman osan 
tästä liikunnasta, että ei ne (.) joskus ku monet sanoo et miten sie viittit olla 
yläluokilla (.) ni mie sanon et vielä semmosilla omilla konsteilla vähä (.) 
narraamalla ja houkuttelemalla ne saa liikkumaan. (Tarja) 
 
Kyllä kai se, oppilaat on kaikista (..) Miulla ainaki (.) oon ehkä luonteeltaan 
semmonen että opettaminen on se (.) paras motivaattori että (.) siirtää sitä 
oppilaisiin, ja oppilaat on (.) on erilaisia, ja jokaisessa on potentiaalia, mo-
nennäkösiä asioita, se on ehkä (.) yhä edelleen se (.) raha on keino rahoit-
taa vapaa-aikaa, mut kyl se työmotivaattori on, kyl sen voimavarat löytyy 
just oppilasta. (Jarmo) 
 
No mä siitä liikunnan opettamisesta tykkään kyllä valtavasti (.) kyl mä ter-
veystietookin opetan mielellään mut liikuntaa vielä mieluummin, että se on 
(.) en mä tiiä, joku sanoo et aineenopettajan työ voi olla vähä ykstoikkosta, 
mullaki ku on yheksän liikuntaryhmää, ku on kolme seiskaa, kolme kasia ja 
kolme ysiä, ja jos meillä on salibandya menossa ni mulla on periaatteessa 
vielä ihan samanlainen tunti kaikille, jotkut lajit saattaa mennä just näin ku 
tää salibandy, ni ei se mua tympäise silti yhtään, mää jotenki vissiin tykkään 
siitä liikunnasta itte, ja aina tietenki jokainen ryhmä on erilainen. (Mervi) 

 

Haastatteluissa lähestyimme työyhteisöaihetta keskustelemalla aluksi haastateltavien 

yleisestä työssä viihtymisestä ja työhyvinvoinnista. Jo tässä vaiheessa työyhteisön posi-

tiivinen vaikutus nousi esille etenkin Tarjan ja Mervin haastatteluissa. Heille eräitä posi-

tiivisimpia piirteitä työssään olivat mukavat työkaverit ja myönteinen työyhteisö. Haas-

tateltavat toki tiesivät tutkimukseni aiheen jo ennen varsinaisen haastattelun alkamista. 

Silti on huomionarvoista, että he molemmat korostivat positiivista työyhteisöä jo ennen 

kuin olimme edes päässeet kunnolla opettajanhuone- ja työyhteisöteemoihin. 
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6 KATSEITA OPETTAJANHUONEESEEN 

 

Seuraavaksi siirryn askeleen syvemmälle liikunnanopettajan työyhteisön ja opettajan-

huoneen arjen ja vuorovaikutustilanteiden kuvaamiseen. Minkälainen ilmapiiri opetta-

janhuoneessa vallitsee, ja miten opettaja viihtyy tässä tilassa, joka on opettajayhteisön 

keskinäisen kanssakäymisen päänäyttämö? Förbom (2003) näkee opettajanhuoneen 

parhaimmillaan moniarvoisena runsauden sarvena, jossa yhteistyö ja monenlaiset vah-

vuusalueet lisäävät työn iloa. Toisaalta opettajanhuoneessa voi juonitteluineen ja kuppi-

kuntaisuuksineen olla kuin pahinkin tosi-tv- tai saippuasarja. (Förbom 2003, 77.)  

 

Selvittäessäni opettajanhuoneen saloja pyrin löytämään kirjallisuutta ja tutkimuksia 

haastattelutulosten tueksi. Opettajanhuoneesta on kuitenkin tarjolla niukasti tutkimustu-

loksia tai kirjallisuutta, ja toisaalta monet lähteet ovat liian vanhoja tarjotakseen ajan-

kohtaista kuvaa opettajanhuoneen arjesta. Haastatteluissa ilmenneille asioille olen etsi-

nyt kosketuspintaa ja näkökulmia myös yleisemmästä työyhteisöä ja työpsykologiaa 

käsittelevästä kirjallisuudesta ja tutkimuksesta. Olen pyrkinyt rakentamaan eräänlaista 

vuoropuhelua kahden opettajanhuoneen ja teorian välille. 

 

Keskityn lähinnä kahteen yläkoulun opettajayhteisöön. Huomioin myös Jarmon näke-

mykset työyhteisöstään lukion puolella niissä tilanteissa, joissa koen sen tuovan uusia 

merkityksiä tarkasteluuni. Tärkeimmäksi koen kuitenkin kertoa mahdollisimman syven-

tävästi kahdesta yläkoulun opettajayhteisöstä ja opettajanhuoneesta, johon haastattele-

millani liikunnanopettajilla on paljon kosketusta. Hehän toimivat päivittäin näissä työ-

yhteisöissä. Aloitan luomalla yleiskuvaa molempiin opettajanhuoneisiin, ja sitten kerron 

niistä teemoista, jotka opettajanhuoneiden arjesta nousivat kaikkein näkymimmin esiin. 

Kerron myös yhteyksistä ja eroavaisuuksista näiden kahden opettajanhuoneen välillä. 

 

6.1 Kaksi ainutlaatuista opettajanhuonetta 

 

6.1.1 Mervin ja Riston opettajanhuone 

 

Mervin ja Riston opettajanhuone on pääasiassa yläkoulun opettajien käytössä. Samassa 

yhteydessä olevan alakoulun opettajilla on kokonaan oma opettajanhuoneensa. Yläkou-

lun opettajakuntaan kuuluu lähes 30 opettajaa, joten välituntien aikana opettajanhuo-



36 

neessa onkin melkoinen väenpaljous. Fyysisesti opettajanhuoneessa on samassa tilassa 

kaksi puolta, sohvapuoli sohvapöytineen ja pöytäpuoli, jossa on kaksi pitkää pöytää ja 

paljon tuoleja niiden ääressä. Opettajanhuoneen arkea leimaa keskustelu. Työnteko 

opettajanhuoneessa on ainakin Mervin ja Riston mielestä mahdottomuus, sillä keskiössä 

on kuitenkin rentoutuminen. Sivummalla on työpisteitä, jossa on mahdollista suunnitella 

ja valmistella seuraavia tunteja hieman häiriöttömämmin. 

 

No kyllä sieltä semmosta iloista puheensorinaa varmaan aina kuuluu, et hil-
jasta siellä ei oo (.) millonkaan, jos nyt ainakin on välitunti menossa, ettei 
oo kaikki opettajat tunnilla ja (.) kahvia juodaan ja teetä juodaan ja pullaa 
syödään ja (.) sitten välillä (.) jutellaan niitä töihin liittyviä asioita ja välillä 
höpistään iha niitä sun näitä, (.) joku voi lukea lehteä, joku saattaa tarkistaa 
kokeita. (Mervi) 

 

Mervin ja Riston opettajanhuone on kahtiajakautunut paitsi fyysisesti, niin myös sosiaa-

lisella tasolla. Vakiohenkilöt istuvat yleensä omilla puolillaan opettajanhuoneessa, ja 

kirjoittamaton mutta selkeä istumajärjestys vallitsee. Mervi ja Risto istuvat lähes aina 

sohvilla, ja siellä valitsee heidän tulkintansa mukaan hieman rennompi tunnelma. Pu-

heenaiheet sohvaporukalla vaihtelevat ajankohtaisasioista joskus henkilökohtaisiinkin 

asioihin. Pöytäpuolella puheenaiheet sivuavat usein työtä ja oppilaita, mutta jako ei ole 

haastateltavien mukaan aivan mustavalkoinen. 

 

Risto: Varmaan vähän tietosestikin yritetään sillain (.) välitunnilla vähän 
keventää sitä, se on aika raskasta koko ajan puhua niistä oppilasasioista, 
eikö ne vois välillä vähän keventää? Meijän pää, siellä harvemmin. Siel on 
tämmösiä perjantaijuttuja ja semmosia, ettei kaikkea viitsi edes tässä ker-
toa. (naurua) 
 
Haastattelija: No, entä jos sinne joku uus tulee, tai joku vanhakin opettaja 
istuukin eri paikalla (.) niin onko sitten, tuleeko sinne sellasta eri vibaa sit-
ten? Onko siellä vakiopaikat? 
 
Risto: Kyllä ne aika vakiot loppujen lopuks on että (.) ei siitä nyt välttämättä 
(.) mitään sillain synny (.) Se kyllä pistää silmään jos siellä joku on taval-
laan niinkö toisessa paikkaa niin (.) niin kyllä se ehkä vähän pistää silmään, 
mut ei se, kyllä me voijaan istua ihan (.) ihan vakiot ne ei oo kuiteskaan. 

 

Sekä Mervin että Riston käsityksen mukaan sohvapöydän ääressä jutustelu on kevyem-

pää, ja tavoitteena on nimenomaan rentoutua raskaan koulupäivän keskellä. Toki välillä 

puhutaan oppilasasioistakin. Kuppikuntaisuus on ehkä hieman voimakas sana kuvaa-
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maan Mervin ja Riston opettajanhuoneen jakautuneisuutta, sillä he eivät näe tällaista 

jakautuneisuutta välttämättä huonona asiana. Onhan luonnollista, että ihmiset hakeutu-

vat sellaiseen seuraan, jossa henkilökemiat sopivat yhteen, ja jossa puheenaiheet ja 

kiinnostuksen kohteet ovat samat. Pienempää tiimiytymistä ei juuri ole havaittavissa, 

mutta Risto ehdottaa jonkinlaisten pienempien ja löyhien tiimien muodostuvan lähinnä 

oppiaineen perusteella. Esimerkiksi liikunnanopettajilla kun on paljon ajatustenvaihtoa 

ja käytännön suunnittelua koulupäivän aikanakin. Samoin on tietysti muissakin aineissa, 

mutta liikunnanopettajilla tämä yhteissuunnittelun korostunut asema nousi esiin vaikka-

pa tilojen käytön suhteen. 

 

6.1.2 Tarjan ja Jarmon opettajanhuone 

 

Tarjan ja Jarmon opettajanhuonetta käyttää sekä yläasteen että lukion opettajakunta, 

kaikkiaan noin 60 opettajaa. Tosin yläkoulun ja lukion välitunnit on porrastettu keske-

nään, ja niinpä samaan aikaan opettajanhuoneessa viettää välituntia vain jommankum-

man kouluasteen opettajakunta. Opettajanhuone on suuri tila, jossa on lähes jokaiselle 

opettajalle oma työpisteensä. Välituntien aikana opettajanhuone on kuitenkin melkoisen 

rauhaton paikka edestakaisin kävelevien ja kiireisten opettajien takia, ja niinpä opettajil-

le on varattu suunnittelu- ja valmistelutyöhön myös erillinen, niin sanottu hiljainen huo-

ne. Opettajanhuoneen nurkassa on sohva, ja opettajanhuoneesta pääsee myös pienem-

pään kahvihuoneeseen, jossa Tarja ja Jarmo viettävät suurimman osan välitunneista tee- 

tai kahvikupposen ääressä. Kahvihuoneessa tunnelma on vapaampi. Keskustelunaiheet 

pyörivät oppilasasioissa, mutta väliin mahtuu myös yleismaailmallisempaa keskustelua 

ja huulenheittoa. 

 

Tarjan ja Riston opettajanhuoneessa tiimiytymistä tapahtuu jonkin verran oppiaineen 

perusteella. Esimerkiksi matematiikan opettajat ovat Tarjan mukaan olleet aina vahva 

tiimi. Paljon tapahtuu tiimiytymistä myös yli oppiainerajojen. Iän ja kiinnostuksen koh-

teiden sekä harrastusten viitoittamina on muodostunut opettajayhteisöön kiinteitä ystä-

vyyssuhteita. Sen suurempaa kuppikuntaisuutta Tarja ja Risto eivät opettajanhuonees-

saan näe, ainoastaan pientä tiimiytymistä hyvällä tavalla. Molemmat korostavat tasaver-

taisuutta erittäin positiivisena ja merkillepantavana asiana opettajanhuoneen keskuste-

luilmapiirissä. 
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Aihe on vapaa, ja (.) se mikä on hyvää ni siel on kaikki tasavertasia ettei oo 
(.) kukaan ei johda puhetta, ei oo porukan kovaäänisin, joka on aina äänes-
sä vaan (.) kaikilla on kyllä vapaa puheoikeus, iha (.) varsin hervottomia 
tuokioitaki välillä. (Jarmo) 

 

6.2 Opettajanhuoneen ilmapiiri 

 

Koulu on sosiaalinen yhteisö, jossa vallitsee omaleimainen kulttuuri ja ilmapiiri (Hämä-

läinen & Sava 1989, 24–27). Pidän myös opettajanhuonetta tällaisena pienemmän yhtei-

sön kohtaamispaikkana, jossa vallitsee ainutlaatuinen ilmasto. Työyhteisön vallitsevia 

arvoja, normeja ja rooleja sanotaan työpaikan kulttuuriksi, ja nämä vaikuttavat edelleen 

työpaikan ilmapiiriin. Työpaikan kulttuuri vaikuttaa muuttuvan hyvin hitaasti, kun taas 

ilmapiiri voi muuttua nopeastikin esimerkiksi intervention avulla. (Hämäläinen & Sava 

1989, 27; Nakari 2003, 33–40.) 

 

Pessi (1999) toteaa työyhteisön ilmapiirin vaikuttavan ratkaisevasti yksilön työmotivaa-

tioon ja luovuuteen. Myös tutkimustulokset (Nakari 2003) vahvistavat tämän yhteyden 

työilmapiirin ja työhyvinvoinnin välillä. Useat lähteet korostavat toimivassa työyhtei-

sössä yhteyttä opettajanhuoneen myönteisen ilmapiirin ja opettajien työhyvinvoinnin 

välillä (Heikinaro-Johansson, Hirvensalo, Tuovinen & Lumela 2001, Hellström 1995, 

Ma & MacMillan 1999). Joissain tutkimuksissa (Santavirta ym. 2001) on myös ilmen-

nyt, että uupuneet opettajat arvioivat työilmapiirinsä huonommaksi kuin ei-uupuneet. 

Muuttujien välisten syy-yhteyksien päätteleminen on vaikeampaa, mutta innostavassa 

ilmapiirissä yksilö tuntee saavansa osakseen kunnioitusta ja arvostusta. Silloin myös 

työyhteisöltä vaaditaan avoimuutta ja toisen huomioon ottamista. Lisäksi työympäristön 

tulee olla fyysisenä tilana siisti ja viihtyisä. (Pessi 1999, 9, 101–102.) 

 

Vaikka haastatteluissa opettajanhuone nähtiin fyysisenä tilana varsin kolkoksi, niin 

kaikki tutkittavat kokivat opettajanhuoneen ilmapiiriltään erittäin myönteiseksi paikak-

si, jossa opettaja välitunnin aikana viihtyy ja rentoutuu. Opettajat myönsivät, että itse 

työnteko oli opettajanhuoneen puheensorinan keskellä vaikeaa tai jopa mahdotonta, 

mutta varsinaista työntekoa varten oli kouluilla toki muita työtiloja. Ilmapiiriä opetta-

janhuoneissa pidettiin molemmilla kouluilla lämpimänä ja avoimena. Ilmapiirin avoi-

muutta kuvaa osaltaan se, että yksityisasioistakin voitiin keskustella avoimesti. Hämä-

läisen ja Savan (1989, 30–31) mukaan avoimella ilmapiirillä on myönteisiä vaikutuksia 



39 

esimerkiksi stressin sietoon ja vaikeuksien voittamiseen. Haastateltavat mainitsivatkin 

opettajanhuoneen rentouttavaksi paikaksi, jossa oppitunnilla koetut stressaavat tilanteet 

nopeasti unohtuvat. Tarja esimerkiksi kokoontui useana aamuna muiden aikaisin saapu-

vien opettajien kanssa opettajanhuoneeseen aloittamaan päivää kaikessa rauhassa. Tarja 

kutsui tätä ”epäviralliseksi aamuterapiaistunnoksi”. Myös hyviksi koetut ihmissuhteet 

työpaikalla vähentävät stressin tunnetta (Hämäläinen & Sava 1989, 85). 

 

Kaikki opettajat eivät luonnollisestikaan tuoneet esimerkiksi perheasioitaan opettajan-

huoneeseen. Jos vertaillaan haastateltavia, niin naiset olivat yksityisasioiden suhteen 

avoimempia. Sekä Tarja että Mervi kertoivat puhuvansa välillä opettajanhuoneessa var-

sin avoimestikin yksityisasioistaan. Risto ja Jarmo puolestaan keskustelevat omista asi-

oistaan erittäin harvoin isolla foorumilla, ja he mieluummin ottavat asioita esille kah-

denkeskisissä keskusteluissa, jos tarvetta siihen on. Jarmo myös sanoi näiden keskuste-

lujen liittyvän ennemminkin harrastuksiin kuin vaikkapa perheasioihin. Kaikki haasta-

teltavat kuitenkin kokivat ilmapiirin sellaiseksi, että omista asioista on mahdollisuus 

keskustella opettajanhuoneessa, jos itse haluaa. Tämä kertoo paljon siitä lämmöstä ja 

luottamuksesta, joka näiden liikunnanopettajien opettajanhuoneissa vallitsi. 

 

Ilmapiiriä kuvailtiin myös monessa yhteydessä leppoisaksi. Opettajanhuonehan on 

yleensä samanaikaisesti sekä työn että huvin tapahtumapaikka, eli siellä yritetään joko 

tehdä töitä, rentoutua tai molempia. Kaikki haastateltavat korostivat rentoutumista osana 

välituntien viettoa opettajanhuoneessa. Hetken hengähdystauko koettiin välitunnin ai-

kana tärkeämmäksi kuin työnteko. Ainakin suurta keskittymistä vaativat työtehtävät 

pyritään pääsääntöisesti tekemään muualla kuin opettajanhuoneessa. 

 

Opettajanhuoneessa mitä välitunnilla tapahtuu, ni (.) osa pyrkii suunnitte-
leen seuraavaa tuntia, tai kerää materiaalia seuraavaa tuntia varten (.) ja 
lataa akkuja, ja osa lataa niitä akkuja sitte istumalla kahvihuoneessa kahvi-
kupin ääressä ja (.) mie kuulun tähän jälkimmäiseen ryhmään (.) et sillon ku 
miulla on aikaa, ni työskentelypaikkana se opettajanhuone on semmonen, 
mie en henkilökohtasesti pysty keskittymään siellä työntekoon (.) et siinä 
pienellä pöytäpaikalla mikä siinä on varattu, ni jos siinä paikalla pitäis 
valmistaa esimerkiks terveystiedon tunti, kaiken sen muun kuhinan keskellä 
mikä siellä opettajanhuoneessa, ni siitä ei tuu mitään. Mie oon (.)  todennu 
sen ja luopunu siitä, mie ite (.) käytän sen huilihommaan, lepäämiseen ja (.) 
vastaan puhelimeen ja (.) toimittelen asioita ja pyrin lepäämään vaa. (Jar-
mo) 
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6.3 Arvojärjestys 

 

Hämäläisen ja Savan (1989) mukaan työyhteisössä voi helposti syntyä nokkimisjärjes-

tys. Opettajan asemaan voivat vaikuttaa ikä, sukupuoli, koulutus, kokemus ja opetettava 

oppiaine. Opettajan asema vaikuttaa ensinnäkin opettajanhuoneen ilmapiiriin, mutta 

sillä voi olla vaikutusta myös kokouksissa, jossa eri oppiaineiden välillä käydään kä-

denvääntöä esimerkiksi tuntimääristä, valinnaiskursseista tai määrärahoista. (Hämäläi-

nen & Sava 1989, 28.) 

 

Mervi ja Risto havaitsivat opettajanhuoneessaan selkeän kahtiajakautumisen sekä fyysi-

sesti että sosiaalisesti. Pöytäpuolelle olivat valikoituneet ne opettajat, jotka kokivat tär-

keäksi jutella oppilasasioista ja muista työasioista välitunnilla. Sohvilla puolestaan is-

tuivat ne opettajat, jotka mielellään irrottautuvat työasioista välitunnin ajaksi. En pidä 

kumpaakaan näkökulmaa välttämättä oikeana tai vääränä. Muuten Mervi ja Risto ke-

huivat opettajanhuonettaan tasa-arvoiseksi ja avoimeksi paikaksi, jossa jokaisella on 

oikeus mielipiteeseensä. Kaikkia kuunnellaan, ja asioista saa olla eri mieltä. Pientä arvo-

järjestystä saattaa olla muodostunut pääasiassa iän perusteella. Ainakin Risto kertoo 

asettavansa muutaman vanhan ja kokeneen opettajan muita korkeammalle, ja heidän 

mielipiteitään kuunnellaan tarkemmin. Myös Mervi myöntää, että opettajanhuoneesta 

löytyy muutamia vanhoja opettajia, joilla on vahvoja mielipiteitä. 

 

Nii, sanotaan ehkä ne mitä mä äsken puhuin, että (.) muutama semmonen 
jotka pikkasen enemmän dominoi niissä päätöksissä, ne kuuluu siihen (.) 
vähän vanhempien opettajien katraaseen, ainakin mua vanhempia, (.) mut 
silti se saattaa olla enempi semmonen persoonakysymys. (Mervi) 

 

Mervi ei kuitenkaan aseta vanhempia opettajia mitenkään erityisasemaan, vaan koettaa 

kuunnella tasapuolisesti kaikkia ja uskoo monien muidenkin tekevän niin. Tarja ja Jar-

mo puolestaan näkevät opettajanhuoneensa erittäin tasa-arvoisena paikkana, jossa kaik-

ki ovat melko tasaisesti äänessä ja kaikkia kuunnellaan. Jarmon mielestä vanhoja opetta-

jia kuitenkin kuunnellaan hieman tarkkaavaisemmin kuin nuorempia. Jarmo näkee, että 

on yleisten hyvien tapojen mukaista kuunnella ja kunnioittaa vanhempien ihmisten mie-

lipiteitä. Myös kokemus ja vakuuttavuus ovat Jarmon mielestä tärkeitä asioita, kun mie-

titään keitä opettajanhuoneessa kuunnellaan ja arvostetaan. Haastateltavat eivät tunnis-

taneet, että eri-ikäisten työntekijöiden välille olisi syntynyt minkäänlaista kuilua, vaan 



41 

kysymys oli ennemminkin normaalista iän mukanaan tuomasta kunnioituksesta. Joskus 

sukupolvien välinen kuilu voi esimerkiksi kasvatusnäkemyksien eroavuudesta johtuen 

kasvaa suureksi. Myös atk-taidot ja muut uudenlaiset työn sisällöt saattavat lisätä ikä-

ryhmien välistä eriarvoisuuden tunnetta työyhteisössä (Pessi 1999, 98–99). 

 

Varmaan (..) nokkimisjärjestys on huono sana, en mää oikeen siihen (.) sii-
hen ihmisen persoonallisuuteen se jollain lailla, jollain lailla liittyy (.) toiset 
toiminnallaan tai sillä omalla olemuksellaan on vakuuttavampia ku toiset. 
Semmosessa työyhteisössä jossa on paljon semmosia ihmisiä jotka on ollu 
siellä (.) useita vuosia, kymmeniä vuosia jopa, ni (.) ikä tuo tietynlaista 
varmuutta ja (.) varmaan vanhempia opettajia aavistuksen (.) niinku taval-
laan, ei ainakaan suoralta kädeltä tyrmätä. (Jarmo) 

 

Molemmissa opettajanhuoneissa oli selkeä naisenemmistö. Risto oli koulunsa ainoita 

miesopettajia, ja Jarmollakin oli vain puolenkymmentä mieskollegaa. Tämä naispainot-

teinen sukupuolijakauma ei pahemmin häirinnyt haastateltavia. Jarmokin lähinnä vitsaili 

siitä, kuinka naiset joskus pyrkivät osoittamaan miehille kaapin paikkaa. Sukupuolten 

välinen tasa-arvo toteutuikin ilmeisen hyvin tutkittavissa opettajanhuoneissa. 

 

6.4 Vapaamuotoisia keskusteluja opettajanhuoneessa 

 

Himberg (1996) puhuu opettajalla olevan työyhteisössään kahdenlaisia rooleja, tehtävä- 

ja sosiaalisia rooleja. Työyhteisöllä on jopa epävirallisia odotuksia siitä, miten opettaja 

edistää yhteisön toimintaa ja viihtyvyyttä. Sosiaalisiksi voidaan sanoa niitä rooleja, joil-

la on vaikutusta ryhmän viihtyvyyteen, ja tällaisia rooleja voivat olla esimerkiksi sovit-

telijan tai innostajan roolit. Toiminnassa puolestaan painottuu usein tehtävärooli. (Him-

berg 1996, 28–29.) Hämäläinen ja Sava (1989, 68–69) jakavat opettajan sosiaaliset roo-

lit vieläkin tarkemmin. 

 

Kaikki neljä haastateltavaa käyvät opettajanhuoneessa aina kun ehtivät. Jarmo kertoo 

käyvänsä harvemmin silloin, kun liikuntatunnit pidetään muualla kuin koulun läheisyy-

dessä. Muuten haastateltavat viettävät opettajanhuoneessa useita välitunteja päivän ai-

kana. Kaikki ovat enemmän tai vähemmän mukana keskustelussa. Aktiivisimpina 

kommunikoijina itsensä näkevät Mervi ja Tarja. Tarja kertoo olevansa varsinainen hö-

pöttäjä, Mervi puolestaan kertoo avaavansa suunsa esimerkiksi silloin, kun jokin asia 

jää epäselväksi. Mervi kertoo avoimesti omat mielipiteensä, ja sanookin viime aikoina 
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keskittyneensä myös siihen, miten hän asioita käsittelee, ettei kukaan pahoittaisi miel-

tään. 

 

Jarmo ottaa yleensä kantaa vasta myöhemmässä vaiheessa, ikään kuin sanoisi viimeisen 

sanan. Siinä mielessä Jarmo näki itsensä eräänlaiseksi mielipidevaikuttajaksi, jolta muut 

hakevat hyväksyntää omalle mielipiteelleen. Muuten Jarmo ja Risto jäävät keskustelus-

sa usein kuuntelijan rooliin. 

 

H: Joo. No minkäslainen rooli sulla yleensä on omasta mielestäs siinä 
(opettajanhuoneen keskustelussa)? 
 
Risto: Mää niinkö (.) kuuntelen siellä takaviistossa vasemmalla että en mää 
(.) semmonen rooli mulla ainaki omasta mielestäni on. 
 
H: Semmonen, yleisessä keskusteluissa vähän passiivinen. 
 
Risto: Vähän joo, että nimenomaan. Sitte jos mulla on jotain asiaa, ni toki 
mää siitä nyt kerron (.) Aika lailla sillain sivussa (.) omalta taholta. 

 

6.5 Arvostus opettajanhuoneessa 

 

Monissa yhteyksissä (esim. Hämäläinen & Sava 1989, 30) korostetaan työntekijöiden 

keskinäistä arvostusta tärkeänä lähtökohtana toimivassa työyhteisössä. Arvostuksen 

kokeminen ja saaminen ovat itsetunnon kehittymisen ja säilymisen perusedellytyksiä 

(Rauramo 2004, 136). Esimerkiksi opettajanhuoneessa saatu hyväksyntä ja palaute voi-

vat lisätä tätä arvostuksen tunnetta. Kaikki haastateltavat näkivät opettajanhuoneen tasa-

arvoisena paikkana, jossa ihmiset ovat keskenään tasavertaisia. Jokaisen mielipidettä 

arvostettiin. Liikunnanopettajat kokivat myös oman asemansa tärkeäksi, eli he kokivat 

nauttivansa samanlaista arvostusta kuin muidenkin oppiaineiden opettajat. Moni selittää 

arvostuksen syyksi sen, että peruskoulussa kaikkia oppiaineita arvostetaan yhtä paljon 

eikä siellä ole tärkeitä ja vähemmän tärkeitä oppiaineita. Tämä näkyy erityisesti taito- ja 

taideaineissa, joiden arvostus voi haastateltavien mukaan joskus vaihdella. Jarmo ker-

too, että lukio-opettajien keskuudessa oppiaineet voivat olla eriarvoisia, ja lukion teo-

riapainotteisuus ja yo-kirjoitukset heijastuvat aika ajoin myös liikunnanopettajien arvos-

tukseen. Jarmo näkee raskaiksi tilanteet, joissa oman asemansa puolesta työyhteisössä 

joutuu jatkuvasti taistelemaan. 
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Peruskoulun puolella (.) ainaki meijän talossa on (.) oikeesti kaikki aineet 
on tasavertasessa ja tasa-arvosessa asemassa (.) mut sitte tää meijän teo-
riapainotteinen lukio, ja kyl se tosiaan lukion puolella pikkasen aina ajoit-
tain heijastuu se, mut niinkö sanoin ni seki on semmosta kausittaista (.) lu-
kion opettajanhuoneen työskentely muutenki (.) se on hektisintä sillon yliop-
pilaskirjotusten alla kuukaus (.) ja sillo myös se tavallaan eniten heijastuu 
(.) kirjotettavien aineiden opettajilla paineet purkautuu aika herkästi. (Jar-
mo) 

 

Myös Tarja joutui taistelemaan arvostuksensa puolesta entisessä työpaikassaan kotitalo-

usoppilaitoksessa, jossa Tarjan mukaan selkeästi näkyi, mitkä oppiaineet olivat koulu-

tuksen kannalta tärkeitä. Osittain näistä syistä Tarja aikoinaan vaihtoi työpaikkaa. 

 

H: Tässä puhuit just että oppiaineetkin on tasavertaisia ni sekin sitte heijas-
tuu tähän että (.) kaikkia arvostetaan. 
 
Tarja: Nii (.) et se on (.) miusta sellanen (..) aikanaan sillon lähin tuolta 
noin ku ne sano (.) tuli tää että pitää vähentää oppiaineita, tai tunteja, ni 
sanottiin että (.) ei niitä voi juustohöylällä ottaa että pitää ottaa niistä ai-
neista mitkä ei oo tärkeitä, että esimerkiks liikunta (.) ni mie sanoin että lii-
kunta on elämää ajatellen suhteellisen tärkee aine ni (.) miusta se oli kuo-
lematon lause rehtorilta, rehtori sano että @ Ei tässä voida elämää ajatella, 
täytyy ajatella sitä koulutusammattia @ ((naurua)) ni miusta se kuvas sitä 
hyvin että (.) liikuntatunteja vähä niinku (..) sellasta en oo kokenu täällä 
koskaan. 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös koulun yleinen myönteinen ilmapiiri liikuntaa kohtaan. 

Molemmissa kouluissa on liikuntapainotus, ja tämä saattaa osaltaan heijastua myös lii-

kunnanopettajien saamaan arvostukseen. 

 

Risto: Ei oo kyllä koskaan kyllä mittää ollu semmosta että mitään negatii-
vista, ainakaan kuulunu korviin (.) että meitä jotanki pidettäs vähempiarvo-
sena ku me ollaan taito- ja taideaineen opettajia että (.) Kyllä kai me kuulu-
taan porukkaan samalla lailla ku muutkin (.) ja se on ittestäki vähän kiinni, 
että miten sä ite suhtaudut ammattiis, jos vähä vähättelet ni sehän tarttuu 
varmaan muihinkin. Jos sä pidät ite jumalattoman tärkeänä, ei nyt jumalat-
toman tärkeänä mutta (.) tärkeänä ja hoijat asias kunnolla ni varmaan sitä 
saa sitä arvostustaki (.) siitähän se on kiinni, itestäs. Kyllä meillä varmaan 
ihan jonkinlainen paikka on tuossa organisaatiossa. 
 
H: Ja opettajat on keskenään tasa-arvosia. 
 
Risto: Kyllä mää (..) Eiköhän me samassa sopassa olla kaikki. 
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7 YHTEISTYÖ KOULUSSA LIIKUNNANOPETTAJIEN SILMIN 

 

Opettajanhuone on toki tärkein yksittäinen tila opettajayhteisön toiminnassa, mutta 

opettajayhteistyötä tapahtuu muuallakin. Yhteistyö opettajien välillä saa monenlaisia 

muotoja eikä rajoitu pelkästään opettajanhuoneeseen. Lisäksi liikunnanopettaja tekee 

yhteistyötä moneen suuntaan työyhteisönsä sisällä ja sen ulkopuolella. Niinpä syvennyn 

luvussa 7 tarkastelemaan erilaisia yhteistyön muotoja. Suurin osa tästä yhteistyöstä ta-

pahtuu koulun sisällä, mutta sivuan luvussa myös muutamia muita mielenkiintoisia, 

haastateltavien esille ottamia yhteistyökanavia. 

 

7.1 Opettajayhteistyön muotoja 

 

Perinteisessä mallissa opettaja on työskennellyt itsenäisesti oman luokkansa kanssa, 

mutta nykyään koulun toimintamuotoja ja työtapoja kehitetään oppilaita aktivoivaan ja 

työyhteisöllisyyttä korostavaan suuntaan. (Hämäläinen & Sava 1989, 21.) Tämä edellyt-

tääkin opettajalta aktiivisuutta koulun kehitystyössä paitsi opettajayhteisön jäsenenä, 

niin myös oppilaiden kanssa. Opettajien ja sidosryhmien yhteinen sitoutuminen johtaa 

hyviin tuloksiin, ja samalla myös kollegiaalisuus nousee näkyvästi esiin. Kollegiaali-

suus on keskinäistä ammatillista yhteistyötä (Luukkainen 2000, 91). Parhaimmillaan 

kollegiaalisuus näkyy esimerkiksi luottamuksen ja oman asiantuntemuksen jakamisena. 

Tätä kautta myös opettajuus kehittyy. (Kohonen & Leppilampi 1994, 27-28, 66.) 

 

Mäkisen ja Ruotsalaisen (2002) tutkimuksessa selvitettiin neljän nuoren (2-5 vuoden 

työkokemus) liikunnanopettajan kokemuksia työtodellisuudesta ja siitä, miten sen tulisi 

heijastua liikunnanopettajakoulutukseen. Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä käytettiin 

ryhmäkeskustelua. Tutkimuksen mukaan nuoret liikunnanopettajat kokevat koulutuk-

sensa tarjonneen korkeat tekniset valmiudet, mutta henkiset valmiudet opettajuuteen 

kasvamisessa jäivät vähäisiksi, etenkin kun aidot tilanteet oppilaiden kanssa jäivät kou-

lutusaikana vähäisiksi. Toisaalta myös yhteistyötaidot olivat taka-alalla liikunnanopetta-

jakoulutuksessa. (Mäkinen & Ruotsalainen 2002.) Yhteisöllisyyttä pidetään kuitenkin 

yhtenä opettajuuden voimavarana. Tähän onkin liikunnanopettajakoulutuksessa panos-

tettu viime vuosina esimerkiksi ryhmänohjauksen avulla. (Heikinaro-Johansson ym. 

2001.) 
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Kaikki haastateltavat korostivat liikunnanopettajien välistä yhteistyötä konkreettisimpa-

na yhteistyön muotona. Liikunnanopettajien välinen yhteistyö näkyi paitsi yhteisessä 

suunnittelutyössä ennen kurssien alkua, niin myös jokapäiväisessä arjen kanssakäymi-

sessä. Ennen kurssia tehtiin yhdessä kokonaissuunnitelmia, suunnitelmia tilojen käytös-

tä ja muita ennakkotoimenpiteitä, kuten välinehankintoja. Mervi ja Risto suunnittelevat 

ja toteuttavat 9. luokan oppilaiden kanssa jokavuotisen vanhojen tanssien esityksen.  

Liikunnanopettajat kertoivat keskinäisen yhteistyön saavan joka päivä uudenlaisia muo-

toja ja olevan usein huomaamatonta. Jarmo kuvasi yhteistyötä rinnakkain kulkemiseksi, 

ja se kertookin paljon hänen näkemyksestään yhteistyön määrästä ja laadusta. Molem-

mat opettajaparit olivatkin erittäin tyytyväisiä kollegayhteistyön sujuvuuteen. 

 

No kyllä ensimmäisenä on se poikien liikunnanopettaja, Riston kanssa kyllä 
ihan päivittäin ja (.) jatkuvasti tavallaan (.) aina jotaki tehään yhessä että 
(.) se on varmaan semmonen luonteva, joka paikassa (.) liikunnanopettajien 
välinen yhteistyö, (.) sitte musta tuntuu et meillä sujuu se yhteistyö iha hy-
vin, ni sitte se on vielä tiiviimpää mitä se (.) kaikilla onkaan, ainakin tuntuu 
että (.) hyvin saadaan aina hommat sovittua mitä tarvii ja näin. (Mervi) 

 

Haastateltavat tekivät yhteistyötä luonnollisesti myös muiden opettajien kanssa, ja tä-

mäkin yhteistyö sai monia muotoja. Eniten korostettiin konsultointia ja ajatustenvaihtoa 

terveystiedon opetukseen liittyen. Terveystiedon monitieteisyys ja aiheiden jonkinastei-

nen päällekkäisyys muiden reaaliaineiden kanssa vaati haastateltavilta työnjakoa ja 

suunnittelua esimerkiksi biologian ja kotitalouden opettajien kanssa. Toisaalta terveys-

tiedon laaja-alaisuus ja aiheiden haastavuus ohjasi liikunnanopettajaa välillä konsultoi-

maan muiden aineiden opettajia. Etenkin Jarmo koki lukion terveystiedon opetuksessa 

juuri tiedollisen puolen sellaiseksi, johon hän tarvitsi paljon apua esimerkiksi psykolo-

gian opettajalta. 

 

Muuten opettajayhteistyö yli oppiainerajojen näkyi esimerkiksi arkisessa tilojen käytös-

sä ja siinä, että luokanohjaajaa informoitiin oppilasasioissa. Mervi kertoikin tekevänsä 

varsin paljon yhteistyötä muiden opettajien kanssa, jotta luokanohjaajan työ onnistuisi 

ja hän tietäisi, mitä hänen oppilaansa ovat puuhanneet. Teemapäivien suunnittelussa 

opettajat toimivat haastateltavien mukaan yleensä oman oppiaineensa asiantuntijoina. 

Tarjan ja Jarmon opettajakunnasta löytyi myös hieman erikoisempia vahvuusalueita ja 

kiinnostuksen kohteita, joita pystyttiin hyödyntämään monipuolisen teemapäivän tar-

joamiseksi oppilaille. Tarja ja Jarmo näkivät teemapäivien suunnittelun ja järjestelyn 
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kasautuvan liikaa tiettyjen opettajien harteille. He olisivatkin toivoneet kaikilta opetta-

jilta osallistumista yhteistyöhön teemapäivien suhteen, vaikka kysymys olisi osittain 

toimenkuvan ulkopuolisesta toiminnasta. Jonkun ne tehtävät on joka tapauksessa tehtä-

vä. Molemmat kyllä pitivät siitä, että saavat olla mukana teemapäivässä, eivätkä koke-

neet teemapäivätyöskentelyä läheskään aina rasittavaksi. 

 

Kaiken kaikkiaan teemapäiviä oli kouluissa varsin vähän, etenkin Mervin ja Riston kou-

lussa, jossa niitä oli vain muutama koko lukuvuonna. Tarjan mielestä heidänkin koulus-

saan oli melko vähän teemapäiviä, koska niiden suunnittelu ja järjestely jää liiaksi vain 

muutamien opettajien vastuulle. Haastateltavat kyllä pääsääntöisesti kehuivat sitä aktii-

visuutta, jolla jokainen opettaja hoitaa hänelle annetut tehtävät teemapäivän osalta, mut-

ta päävastuun ottajia oli valitettavan vähän. 

 

Koulumaailmassa semmonen perinteinen kuvio on et liikunnanopettajalle 
kuuluu sit kaikennäköset (.) hilipippaloitten se (.)organisointipuoli (.) te-
hään mitä tahansa ni liikunnanopettajat on jollain tavalla mukana organi-
soimassa sitä tapahtumaa, oppilaskuntapäiviä tai liikuntapäiviä tai (.) aina 
jollain lailla,aikasemmin oli, jos oli liikuntapäivä (.) ni se oli muille opetta-
jille kampaamopäivä tai joku muu vastaava (.) sit liikunnanopettajat pyöritti 
neljää ja puolta sataa oppilasta (.) järjesti heille sen toiminnan, on se aika 
paljo parantunu viime vuosina. (Jarmo) 
 
Liikuntapäivä on ollu vähä sellanen (.) se on ehkä sellanen mihin mie henki-
lökohtasesti toivoisin (.) sellasta panostusta et ku meil on esimerkiks talvilii-
kuntapäivä (.) mennään Tahkolle tai Kolille … ja sit myö lähetään kuitenki 
(.) sit soitellaan et hei mite sie olit aatellu tän ja tän (.) mut paljo järkeväm-
pihä se ois että (.) ne jotka tänne jää (.) ni ne suunnittelee sen ohjelman mitä 
tääl tehään, sillo ne tietäis ite mitä ne on ajatellu. (Tarja) 

 

Liikunnanopettaja tekee jonkin verran yhteistyötä myös muiden kuin opettajakollegoi-

den kanssa, mutta muut yhteistyökanavat eivät nousseet haastatteluissa juurikaan esille. 

Kodin kanssa ollaan yhteydessä lähinnä luokanohjaajan tehtävien myötä. Ehkäpä mie-

lenkiintoisin sivuhuomio koski oppilashuollon roolia yhteistyökanavana. Mervi oli saa-

nut paljon konkreettista apua ja myös henkistä tukea terveydenhoitajalta ja kuraattorilta. 

Hän kuvailikin oppilashuollon tarjonneen ratkaisevaa vetoapua ja tukea niissä vaikeissa 

ongelmatilanteissa, joita hän oli luokanohjaajan työssään kohdannut. Tarja puolestaan 

näki koulunsa napakat erityisopettajat tärkeinä yhteistyökumppaneina tukemassa oman 

opetuksensa onnistumista. 
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Liikunnanopettajan rooli yhteistyössä. Haastateltavien rooli opettajanhuoneen keskuste-

lussa tuli jo esille kohdassa 6.4, mutta minkälainen rooli liikunnanopettajalle muodostuu 

konkreettisessa suunnittelutyössä ja itse toiminnassa? Tutkittavat ovat aktiivisia ja sosi-

aalisia opettajapersoonia, joille on luonnollista tehdä aktiivista yhteistyötä opettajayhtei-

sön sisällä. Haastateltavilla oli omasta mielestään riittävästi päätösvaltaa, ja Mervin ja 

Riston koulussa sitä tuntui opettajilla olevan jopa hieman liikaa. Kaikki neljä liikunnan-

opettajaa osallistuivat innokkaasti yhteistyöhön. Tämä konkretisoitui esimerkiksi tee-

mapäivinä, jolloin haastatellut liikunnanopettajat olivat tottuneet kantamaan ison vas-

tuun toiminnan onnistumisesta. Mervi ilmoitti osallistuvansa toteutusvaiheen lisäksi 

aktiivisesti suunnittelutyöhön ja päätöksentekoon. Muut kolme haastateltavaa kertoivat 

ottavansa enemmän vastuuta siinä vaiheessa, kun asioita aletaan toteuttaa. 

 

No, mie oon ehkä enemmän sellanen tekijä (.) et jos käydään jotain (.) 
suunnittelemaan ni saattaa olla että jotkut haluais pidemmänkin aikaa kes-
kustella tai muuta ennenku tehään mut miusta se on et nyt ruvetaan (.) te-
hään ja (.) tuollain jos aattelee et meillä oli pikkujoulut (.) sitte sanotaan et 
sinne ni tulla auttamaan, ni mie oon sitte aina hääräämässä siel (.) mielel-
läni, et sellasesta tykkään mut sitte (.) sellanen missä joutuu paljon istu-
maan (.) suunnittelemaan, ni se ei oo ehkä sitä ominta. (Tarja) 
 
No kyllä mä semmonen (.) oon että mä yleensä (.) kuten sanoin, haluan tuo-
da mielipiteeni esille ja tuonkin, ja jos näen epäkohtia, niin haluun niihin 
puuttua ja vaikuttaa, niin kyllä mä toisaalta oon aina kauheen halukas ja 
innokas (.) kehittämään uutta ja näin, mut sitte oon törmänny siihen että ai-
ka on tosi rajallista. (Mervi) 

 

7.2 Kokoukset 

 

Opettajainkokoukset ovat näkyvä ja säännöllinen osa koulun opettajayhteisön välistä 

yhteistyötä. Hämäläinen ja Sava (1989) ovat esitelleet näitä erilaisia päätöksentekotapo-

ja. Kokouksissa tulisi pyrkiä tasavertaiseen keskusteluun, ja päätöksiä voidaan tehdä 

monin tavoin. Enemmistöpäätös lienee päätöksentekotavoista yleisin. Päätöksentekota-

pa vaikuttaa myös siihen, miten päätöksen noudattamiseen sitoudutaan. (Hämäläinen & 

Sava 1989, 152-155.) Haastattelemieni opettajien kouluissa kokousten päällimmäiset 

aiheet olivat arjen pelisäännöissä ja oppilasasioissa. Häiriötilanteiden käsittelyyn käytet-

tiin molemmissa kouluissa paljon kokousaikaa. 
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Tarja on erittäin tyytyväinen opettajainkokouksiin. Hän on tyytyväinen siihen, että asiat 

on kokoukseen tultaessa valmisteltu, muttei kuitenkaan loppuun asti päätetty. Aiemmin 

Tarja kertoo olleensa melko ujo ja hiljainen opettajakokousten aikana, mutta nykytilan-

teessa hän kertoo varsin avoimesti mielipiteistään kokouksissa. Tarjan mielestä ilmapiiri 

on sellainen, jossa jokainen uskaltaa kertoa mielipiteensä. Niinpä asioista keskustellaan 

avoimesti, ja päätökset tehdään yhdessä. Päätöksiä myös noudatetaan kiitettävästi, ja 

tämän Tarja laskee rehtorin ja opettajakunnan yhteishengen ansioksi. Päätöksentekotapa 

on tällöin useimmiten yhteisymmärrykseen perustuva, jolloin sitoutumisaste päätöksen 

noudattamiseen on korkein (Hämäläinen & Sava 1989, 154). 

 

Jarmo osallistuu vain lukion opettajakokouksiin. Jarmon mukaan keskustelu kokousti-

lanteessa on sopivan kriittistä ja kohdistuu usein yläkoulun ja lukion yhteistyöhön ja 

sääntöihin. Lukion puolella olisi Jarmon mielestä kovasti parantamisen varaa, jotta arjen 

pelisääntöjen noudattamisessa kuten käytöstavoissa päästäisiin yläkoulun tasolle. Ylä-

koulun opettajakunta pitää ilmeisen napakasti kiinni sopimistaan pelisäännöistä. 

 

Mervin ja Riston koulussa kokouksia pidetään parin viikon välein eli melko usein. Mer-

vi oli tyytyväinen kokousten uuteen ajankohtaan. Aiemmin kokoukset pidettiin aamulla 

kahdeksasta yhdeksään. Mervistä tuntui, että opettajakunnalla oli aina kiire ja ajatukset 

jo alkavassa koulupäivässä. Asioilla oli tapana jäädä kesken. Tällä hetkellä kokoukset 

pidetään iltapäivällä koulun loputtua, ja niille on varattu pari tuntia aikaa. Mervin mie-

lestä tämä on tuonut rauhallisuutta kokousten ilmapiiriin. Mervi ja Risto ovat yhtä miel-

tä siitä, että kokouksissa vallitsee toimiva ilmapiiri, ja päätöksiäkin tehdään. Mervi ker-

too jäävänsä joskus vähemmistöön, kun tehdään enemmistöpäätöksiä. Enemmistöpäätös 

on demokraattinen päätöksentekotapa, ja Mervikin mukautuu näissä tilanteissa enem-

mistön mielipiteeseen oman mielipiteensä sijasta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että joskus 

kokouksissa tehdään yleisen keskustelun pohjalta myös Hämäläisen ja Savan (1989, 

154) mainitsemia huomaamattomia päätöksiä, joihin sitoutuminen on yleensä vähäistä. 

Niinpä nämä päätökset eivät Mervin ja Riston koulussa useinkaan heijastu kouluelä-

mään toivotulla tavalla. Molemmista tuntuu, että kokouksissa tehtyjä päätöksiä tulisi 

noudattaa paremmin ja seurata myös pidemmällä aikavälillä niiden toimivuutta. Mervin 

ja Riston mukaan tämä jatkuvuuden puuttuminen lähtee koulun rehtorista ja heijastuu 

myös opettajayhteisön toimintaan. Johtajuudesta kouluissa kerron lisää seuraavassa 

kappaleessa. 
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7.3 Esimiehen vaikutus yhteistyössä 

 

Johtajuuteen heijastuvat kaikki työyhteisön sisäiset prosessit (Kaivola 2003, 64). Vul-

kon (2001) tutkimustuloksissa korostui johtajuuden merkitys koulukulttuurin säätelijä-

nä.  Johtajalla on suuri vaikutus ryhmän dynamiikkaan ja kiinteyteen sekä ominaisuuk-

siensa että toimintansa kautta, tiedostipa hän sitä itse tai ei (Kanttura 1996, 141). Erilai-

sia johtamistapoja on kirjallisuudessa esitelty runsaasti (ks. esim. Himberg 1996, 35–

39). Nykykoulussa nähdään tärkeänä johtajuuden ja siihen liittyvien tehtävien jakami-

nen paitsi koulun johtohenkilöiden niin myös henkilöstön kanssa. Koulun johtohenki-

löstöä ovat rehtori ja vara- tai apulaisrehtori. (Hämäläinen & Sava 1989.) Tarja ja Jarmo 

kehuivat vuolaasti koulunsa rehtorin johtamistapaa, joka on heidän mielestään ehdotto-

masti edesauttanut työyhteisön yhteistoimintaa. 

 

Meil on semmone rehtori joka jaksaa aina kuunnella että (.) millon kukakin 
marssii sinne valittamaan jostain asiasta, et se on (.) kans semmonen kuka 
ei koskaan vähättele ja sama (.) myös tässä työyhteisössä ni ei oo niinku 
tärkeitä aineita ja (.) vähemmän tärkeitä aineita. (Tarja) 

 

Rehtorin jämäkkä mutta samalla keskusteleva päätöksentekotapa sai Tarjalta ja Jarmolta 

kehuja. Jos päätökset syntyvät selkeinä ja viivyttelemättä, työilmapiiri kannustaa var-

masti työntekijää. Jos taas selkeät päätökset puuttuvat tai viipyvät, herää työntekijöissä 

epävarmuutta ja tyytymättömyyttä. (Pessi 1999, 54.) 

 

Mervi ja Risto kaipaisivat rehtoriltaan jämäkämpää toimintaa esimerkiksi päätöksente-

ossa ja seurannassa. Mervi kertoi rehtorin olevan selvästi ylirasittunut työstään ja sen 

paljoudesta, ja tämä vaikutti Mervin mukaan ymmärrettävästi hänen toimintaansa rehto-

rina. Mervi piti kyllä rehtoria avoimena ja helposti lähestyttävänä, mutta tulkintani mu-

kaan rehtori ei kuitenkaan ollut erityisen aikaansaava. Seuraavassa on poimittu Riston 

haastattelusta kohta, jossa hän hieman kritisoi rehtorin toimintaa. 

 

H: Tulisko vielä mieleen semmosia niinku isoja asioita jotka saattais hanka-
loittaa sitä työyhteisön toimintaa? 
 
Risto: (…) Niin, no kyllähän se, en mä tiedä hankaloittaako se, mutta ku 
näinkin iso on tää työpaikka niin sehän vaatis johtajalta semmosia jämäköi-
tä otteita, joka ottais tän homman haltuun, että (.) Mää sanon että siinä on 
meillä pieni ongelma, että ei oo (.) ihan sillain hanskassa tää homma. 
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H: Mites tää yleensä tapahtuu tämä johtaminen, osaatko kuvailla sitä joten-
ki? 
 
Risto: (..) No mitenköhän mää (..) Mun mielestä sitä varsinaista johtamista 
ei oo, sieltä puuttuu semmoset selvät pelisäännöt, että niinkö mää sanoin (.) 
Jos me jotain juttuja sovitaan ja pitäis valvoa ja jotenki puuttua jos niitä (.) 
ei tehä niin, että semmonen (.) tavallaan valvonta puuttuu (.) Semmonen jut-
tu. Se on musta vähä niinkö hämärtyny. ei oo semmosta selvää pelinjohtajaa 
(.) pikkusen niinkö sooloillaan (.) tai tavallaan pelisäännöt on, mutta niitä ei 
noudateta ja niitä ei valvota (..) Niin mun mielestä. (.) että pitäis uskaltaa 
johtajanki sanoa alaisilleen (.) ojentaa suorastaan (.) semmonen vähä mun 
mielestä puuttuu. 

 

Tilanne oli Ristolle varmasti vaikea, sillä kritiikkiä omasta esimiehestä on varmasti vai-

kea kertoa julkisesti, vaikkakin nimettömänä. Lisäksi haastattelija ei ole mikään paras 

ystävä, jolle voi olla hankalaa kertoa vaikeista asioista. Risto valitsikin sanansa huolelli-

sesti ja harkiten, ja tämä näkyi esimerkiksi taukojen määrässä ja pituudessa. 

 

Kahdessa koulussa oli siis hyvin erilaiset rehtorit, ja jo yksistään tämä asia vaikutti il-

meisen paljon koko työyhteisön toimintaan. Rehtori voi omalla toiminnallaan olla rat-

kaisevasti mukana edesauttamassa yhteistyön onnistumista. Mervin ja Riston koulussa 

rehtorilla saattoi olla koulun kehitystyöhön tarvittava energia lopussa, kun taas Tarjan ja 

Jarmon koulussa rehtori oli selvästikin onnistunut luomaan kouluun sellaisen ilmapiirin, 

joka mahdollisti onnistuneen yhteistyön eri muodoissaan. Tarja näki nykyisen rehtorin 

henkilönä, jolla oli aina aikaa kuunnella yksittäisenkin opettajan huolia ja kehittämiseh-

dotuksia. Jarmo kehui rehtorin johtamistapaa sopivaksi sekoitukseksi avointa keskuste-

lua ja napakkaa päätöksentekoa. Myös lukion nykyisen rehtorin määrätietoisuus ja ih-

missuhdetaidot olivat tehneet Tarjaan ja Jarmoon suuren vaikutuksen. 

 

Nyt ku lukiossaki on vaihtunu rehtori (.) huomaa kauheen selkeesti sen (.) 
erilaisen jutun, että (.) salithan useesti halutaan johonki muuhun et (.) on jo-
tain tapahtumia ja muuta, entinen lukion rehtori sano aina että @ et sie oo 
lukenu sieltä ilmotustaululta @ mut sit taas (.) nykyisellä rehtorilla on iha 
erilainen ote (.) se aina tulee ja sanoo, hei myö tarvittais saliin tällön, et 
käykö (.) ni toikin on hirveen sellanen, tuntuu et okei, se ymmärtää et tää on 
miun työtila ja mie tarviin tätä, ettei vaan sellain että, ihan sama mihin kir-
jotetaan, et nyt sali on käytössä, niin miun pitäis lukee se joka taululta (.) et 
tollaset asiat meinaa hirveesti miusta siihe (.) arvostukseen. (Tarja) 
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8 TYÖYHTEISÖN MERKITYS LIIKUNNANOPETTAJALLE 

 

 

Simolan ja Kinnusen (2005) mukaan työyhteisön toimivuus liittyy vahvasti työntekijöi-

den henkiseen hyvinvointiin. Työyhteisössä saatu sosiaalinen tuki lisää opettajan työhy-

vinvointia ja stressinhallintaa. (Himberg 1996.) Sama asia tuli ilmi myös tässä tutki-

muksessa. Kaikki haastateltavat vaikuttivat aidosti viihtyvän työyhteisössään, ja työyh-

teisön merkitystä työhyvinvoinnille korostettiin. Tarjalle ja Merville työyhteisö oli yksi 

suuri syy siihen, miksi he ylipäänsä toimivat nykyisessä virassaan. Molemmat olivat 

saaneet kosketusta myös muunlaiseen työyhteisöön. Tarjan edellisessä työyhteisössä 

liikuntaa ei arvostettu oppiaineensa, mikä heijastui myös muuhun kanssakäymiseen 

opettajayhteisön ja rehtorin kanssa. 

 

Mervi puolestaan oli ollut virkavapaalla pari vuotta ja toiminut sen ajan yliopistolla lii-

kunnan lehtorina. Hänkin kertoi kaivanneensa sinä aikana kovasti vanhaa työyhteisöään 

ja tajunneensa takaisin tultuaan työyhteisön valtavan merkityksen omalle työssä viihty-

miselleen. Vaikka Mervin nykyinen työmatka on huomattavasti pidempi, hän pitää työs-

tään kuitenkin paljon enemmän. Tämä on osaksi viihtyisän työyhteisön ansiota. 

 

Mervi: Mä kerkesin olla kolme ja puol vuotta tästä virastani pois. (.) Mä si-
nä aikana varmaan noin kerran vuodessa aina kävin tuolla, vaikka tätä 
työmatkaa on, ni (.) se oli aina niinkö mukava mennä sinne, aina ne otti mut 
lämpimästi vastaan, ja tuntu että kaikki oli aidosti kiinnostuneita että mitä 
mulle kuuluu ja (.) sinne oli kiva mennä, että tavallaan se on (.) yks semmo-
nen iha iso syy että mää jaksan (.) näinki pitkän työmatkan kulkea, että mää 
tykkään siitä työyhteisöstä (.) on se sillain iso merkitys. 
 
H: Nii, sitä on oppinu nyt sitte (.) sitte arvostamaan. 
 
Mervi: Nii, ehkä vielä enempi oppinu arvostamaan, ku sitte näki et (.) se ei 
aina oo se työyhteisö niin (.) mukava. 

 

Risto puolestaan kertoi työyhteisön olevan hänelle tuki ja turva. Työyhteisö toi hänelle 

konkreettista apua ja turvaa vaikeissa tilanteissa. Tuki oli puolestaan näkymättömämpää 

tietoisuutta siitä, että koko työyhteisö arvostaa liikunnanopettajan toimintaa. Myös Jar-

mo kertoi tästä näkymättömästä tuen tunteesta, jonka puuttuessa myös itse opetustyö 

muuttuu vaikeaksi tai miltei mahdottomaksi. Liikunnanopettajat pitivät työyhteisön tu-

kea erittäin tärkeänä seikkana, vaikka työ sinällään onkin melko vapaata ja itsenäistä. 
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8.1 Näkemyksiä työyhteisön vahvuus- ja kehittämisalueista 

 

Haastateltavien liikunnanopettajien mielipiteet työyhteisön vahvuuksista ja kehityskoh-

dista olivat keskenään varsin samankaltaiset. Pyydettäessä kiteyttämään työyhteisönsä 

vahvuuksia ja kehityskohtia, liikunnanopettajat luettelivat lähes täsmälleen samat asiat 

kuin kollegakin, toki hieman eri sanakääntein. Mervin ja Riston mielestä heidän työyh-

teisönsä vahvuuksia olivat avoin ja keskusteleva ilmapiiri sekä kollegoiden keskinäinen 

arvostus. Ongelmatapauksien käsittely ja ratkaisujen väsymätön kehittäminen oli Riston 

mielestä opettajayhteisön selkeä vahvuus. Suurimmaksi kehityskohdaksi he näkivät 

tarpeen jämäkämmille yhteisille pelisäännöille. Selkeiden pelisääntöjen puuttuminen 

saattoi heidän mielestään johtaa siihen, että työyhteisössä oli liikaa johtajia ja ehkä jopa 

pientä valtataistelua. Tarja ja Jarmo puolestaan pitivät työyhteisönsä vahvuuksina kes-

kustelevaa ja joustavaa ilmapiiriä, toimivaa yhteistyötä ja johtamista. Kehitettävänä 

asiana Tarja toivoi lisää yhteisiä projekteja, kuten teemapäiviä ja henkilökunnan virkis-

tyspäiviä. Jarmo puolestaan toivoi pientä tarkennusta pelisääntöihin, mutta piti silti työ-

yhteisöä erittäin toimivana pakettina. 

 

Haastattelujen kuluessa tuli seikkaperäisesti ilmi, että Tarja ja Jarmo aidosti pitivät sen-

hetkisestä työyhteisöään lähes kaikilta osin erittäin toimivana. Mervi ja Ristokin pitivät 

työyhteisöä erittäin viihtyisänä, mutta löysivät jonkin verran myös konkreettisia kehi-

tyskohtia. 

 

Jarmo oli haastateltavista ehkäpä kriittisin. Hän toki kertoi työyhteisönsä olevan tällä 

hetkellä erittäin hyvä ja viihtyisä, mutta ilmaisi avoimesti myös kehitysehdotuksia. Sa-

moin hän vertasi nykytilannetta aiempaan ja totesi työuralleen mahtuneen hyvin monen-

laisia aikoja. Välillä työyhteisössä oli ollut mukava olla, välillä puolestaan oma arvostus 

työyhteisössä ja työyhteisön yhteishenki ylipäätään oli ollut huomattavasti alempana. 

Jarmo kuvasikin työyhteisönsä ilmapiiriä aaltoliikkeeksi, jossa haastatteluhetkellä oltiin 

hänen mielestään menossa aallossa ylöspäin. Jarmo oli konkreettisesti havainnut työ-

urallaan, kuinka suuri asema rehtorilla on työyhteisön kehittämisessä. 

 

Kolmessa muussa haastattelussa haastateltavat antoivat kritiikkiä ja kehitysehdotuksia 

melko varovaisesti. Ainakin Mervillä ja Ristolla olisi ollut siihen aihetta. Haastattelujen 

positiivinen leima oli toisaalta erittäin miellyttävää ja toi lämpöä haastatteluun, mutta se 
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saattoi osaltaan myös hämätä luulemaan, että työyhteisössä oli kaikki kunnossa. Kaikki 

neljä toki viihtyivät todella hyvin työyhteisössään, mutta varsinkin Mervin ja Riston 

työyhteisöstä löytyi paljon kehitettävää. Haastattelujen edetessä loppua kohti haastatel-

tavat uskalsivat myös ottaa näitäkin asioita hieman rohkeammin esille. 

 

Mervi ja Risto viihtyivät erittäin hyvin opettajanhuoneessa. Opettajakollegat antoivat 

heille suurta tukea, ja työyhteisö oli heille eräänlainen henkireikä raskaan työpäivän 

keskellä. Työyhteisössä ilmeneviä kehityskohtia he eivät kuitenkaan ota esille opetta-

janhuoneessa tai kokouksissa kovin aktiivisesti. Ehkä he ajattelevat viihtyvänsä työyh-

teisössään riittävän hyvin muutenkin. Kokevatko liikunnanopettajat kritiikin antamisen 

epäkiitolliseksi tehtäväksi, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä? 

 

Huuskon (1999) tutkimuksessa tarkasteltiin kouluaan kehittävää opettajayhteisöä. Tässä 

kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa selvitettiin haastattelujen ja observoinnin keinoin 

opettajien näkemyksiä siitä, minkälaisia vahvuuksia kouluyhteisössä nähtiin olevan. 

Lisäksi pyrittiin konkreettisesti selvittämään, kuinka näitä vahvuuksia hyödynnettiin 

kehitystyössä. Tulosten mukaan opettajayhteisöllä oli varsin yhtenäinen käsitys koulun-

sa omaleimaisista vahvuuksista. Koulun vahvat kulttuuriset käytänteet ohjasivat näiden 

vahvuuksien käyttöä ehkäisten samalla avointa kehitystyötä ja keskustelua. (Huusko 

1999.) Samanlaista suhtautumistapaa olin havaitsevinani myös omissa haastatteluissani. 

Jäikö haastattelijalle opettajien puheenvuoroista liiankin positiivinen kuva? 

 

Tarjalla tämä asia tosin oli päinvastoin. Hän oli aiemmin arka ja ujo antamaan kehittä-

vää palautetta koulun toiminnasta. Hänellä oli huonoja kokemuksia rakentavan kritiikin 

antamisesta, kun edellisessä koulussa ei välttämättä kyetty vastaanottamaan rakentavaa-

kaan palautetta. Nykyisessä työpaikassa opettajat kuitenkin uskalsivat avata suunsa, ja 

niin myös Tarja itse. 

 

Tulasalon (2005) tutkimuksessa kartoitettiin työyhteisöä yhtenä opettajien työhyvin-

vointiin vaikuttavana tekijänä. Kyselytutkimukseen vastasi 455 perusopetuksen opetta-

jaa. Tulosten perusteella opettajien sisäinen työmotivaatio oli varsin korkea. Esimiesten 

tulisi kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseen sisäisen työmotivaation lisääjänä. 

Tuloksista kävi ilmi myös, että virheitä pyritään välttämään, jos työyhteisössä katsotaan 
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virheiden tekijää pahalla. Lisäksi esimiehen todettiin usein paheksuvan, jos työntekijä 

tekee virheitä. (Tulasalo 2005.) 

 

8.2 Yhteiset pelisäännöt 

 

Tärkeäksi tekijäksi työyhteisön toimivuudessa nousivat yhteiset pelisäännöt. Leppäsen 

(1990) mukaan koulun organisaation toimintaperiaatteet vaikuttavat olennaisesti kasva-

tustyön tuloksiin. Parhaimmillaan yhteiset pelisäännöt tuovat koulun toimintaan jämäk-

kyyttä ja selkeyttä, ja myös yhteisöllisyyden tunne lisääntyy. Oppilaille välittyy koulun 

ihmissuhteista kuva, jota he käyttävät mallina siirtyessään itse työelämään (Leppänen 

1990). Smythin (1995) mukaan kuitenkin vain harva liikunnanopettaja näki koulunsa 

paikkana, jossa kaikki yhteisön jäsenet oppilaista johtoportaaseen saakka muodostivat 

interaktiivisesti yhteisöllistä koulukulttuuria. 

 

Kaikki neljä haastateltavaa olivat sitä mieltä, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 

on erittäin tärkeää kouluyhteisössä. Kuitenkin juuri pelisääntöjen noudattamisessa oli 

kahden koulun välillä paljon eroja. Toisessa niitä noudatettiin liikunnanopettajien mie-

lestä paremmin, toisessa taas heikommin. 

 

Se on ollu meillä oikein tavoitteena se että (.) kun myö päätetään jotain ni se 
ei oo sellain et sanotaan sitte että (.) siel päätettiin näin mut mie en ollu sa-
maa mieltä, vaan jos myö päätetään joku juttu miten oppilaitten kans toimi-
taan, ni sitte jokaisen pitää toimia niin (.) että muutenhan se leviää käsiin (.) 
et iha tälläsii konkreettisia juttuja että oppilaat ei saa istua muualla ku tie-
tyssä rapussa siellä (.) et ei saa istua käytävillä eikä missään täällä (.) sitte 
jokainen on sitoutunu siihen et nostattaa ne ylös (.) tälläsiä asioita ku ne on 
(.) jos yks lipsuu ni sittehä se antaa toisille taas hirveesti hommia tai sitte (.) 
siel on kaks äkästä jotka aina nostattaa ja (.) muut on sitte kivoja. (Tarja) 
 
Otetaan nyt tämmönen esimerkki että sovitaan, että alotetaan tunnit täsmäl-
lisesti, että jos tunti alkaa viis yli kaheksan, ni paikalla ollaan kuus yli ka-
heksan (.) opettaja. Tai tunti lopetetaan siihen kun kello soi. Kaikki on sitä 
mieltä, että joo, näin täytyy tehä. Ni ei tarvi mennä ku pari päivää ni se lip-
sahtaa siihen, että lähetään vasta kymmenen yli kaheksan opettajanhuo-
neesta, ja lopetetaan tunti pari kolme minuuttia ennen kuin kello soi (.) Ku 
sä oot tehny sitä kakskymmentä vuotta, ni ei se niin vaan helposti mee (.) ite 
oon sortunu monta kertaa tähän tämmöseen samaan juttuun. Se on vaikeaa 
päästä siitä (.) tottumuksesta eroon. (Risto) 
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Tarja ja Jarmo siis pitivät yhteisiä pelisääntöjä koulunsa työyhteisön vahvuutena, kun 

taas Mervi ja Risto näkivät sen selkeäksi kehittämiskohdaksi. Kummassakin koulussa 

pelisäännöt olivat jatkuva puheenaihe myös opettajainkokouksissa. Oppilaiden kanssa 

toimittaessa pelisääntöjen yhtenäisyys korostuu. Niiden jämäkkyys tai toisaalta puuttu-

minen näkyi opettajien mukaan varsin selvästi kasvatustyön onnistumisessa. Mervi 

mainitsi haastattelussa, että hänen mielestään muutama vanhempi opettaja pyrki hieman 

dominoimaan opettajanhuoneen keskustelua ja kokousten päätöksentekoa. Tämä oli 

Mervin mukaan kuitenkin melko huomaamatonta, ja hän kertoi nähneensä muissa työ-

yhteisössä paljon selkeämpääkin dominointia. Myös Risto puhui samasta asiasta, vaik-

kakin hieman yleisemmällä tasolla.  

 

On, on (.) Se ei oo ongelma täällä etteikö ois sananvaltaa (.) Pikkusen tie-
tenki rönsyilee että vähän on liikaa jo (.) johtajia (.) viedään niinkö joka 
suuntaan tätä hommaa että pitäis olla yks semmonen selvä keisari joka sa-
nois että tää on se homma. Tietysti aina pitää neuvotella, mut (.) ehkä sem-
monen jämäkkä johtaminen on kateissa tällä hetkellä. (Risto) 

 

Tämä pieni valtataistelu on merkki siitä, että rehtorin toiminta jätti koulun valtasuhtei-

siin tyhjiön, joka tavalla tai toisella täytetään muun henkilöstön toimesta. Vallankäyttö 

voi perustua annettuun ja viralliseen asemaan yhteisössä, mutta sen lisäksi ryhmissä 

vallitsee myös epävirallinen valtaverkosto. (Hämäläinen & Sava 1989.) Vornanen 

(1997) puolestaan kuvailee kolumnissaan työyhteisön sisäisiä valtataisteluja ja käyttää 

vertauskuvana ”saalistajien savannia”. Molemmissa kouluissa valta siis jakautui, mutta 

hieman eri syistä. Tarjan ja Jarmon koulussa rehtori jakoi valtaansa esimerkiksi kokous-

tilanteissa tietoisesti, kun taas Mervin ja Riston koulussa valtahierarkia muodostui osit-

tain opettajakunnan sisältä. Isompiin konflikteihin ei kuitenkaan ollut valtasuhteiden 

vuoksi ajauduttu.  
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9 KOULUYHTEISÖN KEHITTÄMINEN 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on monissa yhteyksissä (esim. Helakorpi, Juuti & 

Niemi 1996) noussut esiin oppivan organisaation käsite. Tämä ajattelutapa korostaa 

oppimisprosesseja ja luovuutta organisaation toiminnan kehittämisessä. Oppivassa or-

ganisaatiossa on pohjimmiltaan kyse ihmisten kyvystä oppia jatkuvasti uusia asioita ja 

toimintamalleja yhteisen toimintansa perustaksi. Kouluyhteisössä tämä tarkoittaa sitä, 

että oppilaitoksen kulttuurin tulee kehittyä avointa tiedonvaihtoa tukevaksi, uudistuksiin 

rakentavasti suhtautuvaksi ja toinen toiseltaan oppivaksi. (Helakorpi ym. 1996, 95–96; 

Leino & Leino 1997, 117–118.)  

 

Lindströmin (2002) mukaan työyhteisön kehittämistyössä avaintekijöitä ovat suunni-

telmallisuus, johdon ja henkilöstön sitoutuminen sekä mahdollisuus asiantuntijatukeen. 

Työyhteisön kehittämistyö vaihtelee tavoitteiltaan ja muodoiltaan, ja työpaikan erityis-

luonne määrää sopivimman toimintatavan. (Lindström 2002). 

 

Työyhteisön kehitystyön tulisi lähteä sisältäpäin eli työpaikan ja sen henkilöstön tar-

peista, koska täysin ulkopuolelta tulevana se aiheuttaa helposti muutosvastarintaa. Hen-

kilöstön mielipiteitä työyhteisön kehityskohdista voidaan selvittää vaikkapa haastatte-

luilla. (Himberg 1996, 30; Lindström 2002.) 

 

Savolainen (2001) selvitti väitöskirjassaan koulun työoloja ja kehittämistarpeita sekä 

oppilaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena 

14 Tampereen kaupungin yläasteella. Tutkimuksen perusteella opettajat arvioivat työ-

oloissaan yhteistyön ja ilmapiirin melko hyviksi, mutta samalla heidän mainitsemansa 

kehitystarpeet kohdistuivat usein juuri psykososiaalisiin tekijöihin, erityisesti työyhtei-

sön ilmapiiriin, ihmissuhteisiin, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Opettajat halusivat 

työyhteisöönsä keskustelua ja avoimuutta, jotta koulun kehittämiseen ja ongelmatilan-

teisiin saataisiin erilaisia ratkaisumalleja. Tällöin työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen 

voisivat opettajien mielestä parantua. (Savolainen 2001.) 

 

Usein ongelmilla on kuitenkin taipumus kasaantua. Kouluyhteisön ongelmanratkaisua 

kuvataan haastavaksi prosessiksi, jota voidaan hoitaa joko sisäisesti tai ulkopuolisen 

konsultin avulla. Pienemmät ongelmat hoituvat usein kouluyhteisön sisällä. Vakavam-
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paa kriisiä opettajanhuoneessa saattaisivat ennustaa esim. burn out -tapausten lisäänty-

minen, opettajanhuonekeskustelun muuttuminen tyytymättömyyden suuntaan ja klikkiy-

tyminen. Tällöin saatetaan turvautua ulkopuoliseen apuun ristiriitojen selvittämisessä. 

Koulumaailmassa onkin ns. kriisikonsultteja, joita tarvitaan opettajanhuoneen kriisiti-

lanteissa. (Hämäläinen & Sava 1989, Hellström 1995.) 

 

9.1 Työyhteisön kehitystyö haastateltavien opettajien kouluilla 

 

Haastattelujen perusteella työyhteisön kehittämistyö oli molemmissa kouluissa melko 

näkymätöntä, tai ainakaan se ei kuulunut koulun tärkeimpiin tavoitteisiin sillä hetkellä. 

Tarjan ja Jarmon koulussa työyhteisön kehittämistä kuitenkin tapahtui, vaikkei se aina 

ollutkaan konkreettista.  Koulussa oli selvästi muotoutunut vahva yhteishenki, joka nä-

kyi hedelmällisenä yhteistyönä kollegoiden välillä. Sekä Tarja että Jarmo mainitsivat 

uuden rehtorin suurimmaksi yksittäiseksi syyksi tälle työyhteisön viimeaikaiselle kehit-

tymiselle. Hänen johtamis- ja päätöksentekotapansa edistivät heidän mukaansa työyh-

teisön yhteistoimintaa. Rehtori teki siis eräänlaista jatkuvaa ja näkymätöntä työyhteisön 

kehitystyötä, joka oli korostunut etenkin siinä vaiheessa, kun hän oli aloittanut rehtorina 

kyseisellä koululla. Hän oli alusta alkaen pyrkinyt ja onnistunutkin muodostamaan posi-

tiivisen ja keskustelevan ilmapiirin, siis hyvän pohjan työyhteisön kehittymiselle. 

 

Miusta meillä on sellanen että meillä ei koskaan rehtori sano että (.) teillä 
on nyt ongelma vaan (.) yleensä esittelee asiat sellain (.) hei meijän pitäis 
keksiä ratkasu tähän ja tähän juttuun (.) ni se varmasti tekee sen että jokai-
nen kokee että okei, myös hoijetaan tää yhessä. (Tarja) 

 

Muita kanavia työyhteisön kehittämiselle olivat erilaiset kouluyhteisön kehittämistä 

käsittelevät luennot, seminaarit ja projektit. Aiheet näihin tapahtumiin tulivat yleensä 

virastotasolta. Risto valitteli jatkuvuuden puutetta tällaisissa projekteissa. Parempina 

kehityskanavina koettiin koulun sisäiset kehityskeskustelut esimiehen ja alaisen välillä. 

Molemmissa kouluissa oli tehty näitä palautekeskusteluja rehtorin kanssa. Tosin Mervi 

ja Risto epäilivät hieman näiden keskustelujen todellisia hyötyjä ja rehtorinsa resursseja 

asioiden kehittämiseksi. 

 
Ja sitte, no nää että rehtori (.) kävi semmoset kehityskeskustelut läpi jokai-
sen työntekijän kanssa, kaipa se on sitä (.) työyhteisön kehittämistä. Mä jus-
tiin sillon mietin, että nyt on hyvä, että rehtori tietää (.) ehkä meijän jokai-
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sen opettajan työnkuvasta vähän enempi ja (.) meijän mielipiteistä ja haluis-
ta ja tarpeista ja muuta, mut pystyykö se niitten asioitten eteen tekemään mi-
tään, se on toinen asia, että tuoko tää mitään muutosta? Että meillä on 
semmonen, että mä oon ihan tyytyväinen tähän meijän työyhteisöön ja niihin 
ihmisiin ja siihen porukkaan, mutta tuntuu että meillä vähän kaikilla on se 
tilanne, että (.) meistä revitään vähän liikaa irti, että meillä on kaikilla hir-
veesti niitä ylityötunteja. (Mervi) 

 

Haastatteluissa korostui työyhteisön rooli vaikeina aikoina. Koulussa saatetaan esimer-

kiksi joutua asettamaan oppiaineita tärkeysjärjestykseen, kuten Jarmo mainitsi joskus 

havainneensa. Mervi puolestaan harmitteli opettajien kiristynyttä työtahtia. Pääasiassa 

koulun sisäiset ongelmatilanteet liittyivät oppilaisiin, ja työyhteisön ongelmat olivat 

haastateltavien mielestä vähäpätöisiä muiden konfliktien rinnalla. Silloin kun jokin asia 

koulun toiminnassa sujuu heikosti tai opettajat ylirasittuvat, myös työyhteisössä saattaa 

tapahtua yhteentörmäyksiä ja taantumista. Tällöin nähtiinkin tärkeänä, että opettajayh-

teisö kykenisi säilyttämään sisäisen yhtenäisyyden ongelmista huolimatta. Kuitenkaan 

tällaisia suurempia ongelmatilanteita tai kriisejä ei kummassakaan koulussa ollut puh-

jennut, tai ainakaan ne eivät liittyneet suoranaisesti työyhteisöön. Osittain siksi haasta-

teltavat eivät tunnistaneet kovin monia konkreettisia toimia, joita koululla olisi viime 

aikoina tehty työyhteisön kehittämiseksi. 

 

9.2 Opettajakunnan yhteisten tapahtumien lisääminen 

 

Haastateltavat toivoivat enemmän opettajakunnan yhteisiä tapahtumia. Tämä nähtiin 

ehkäpä suurimpana yksittäisenä konkreettisena keinoja työyhteisön kehittämiseksi. Lii-

kunnanopettajat muistelivat, että aikaisemmin näitä opettajien virkistystapahtumia oli 

ollut enemmän. Riston mielestä tällaisissa vapaamuotoisissa tapaamisissa opettajat tu-

tustuvat toisiinsa syvemmin ja eri näkökulmasta kuin opettajanhuoneessa. 

 

No nää ois hyviä tämmösiä, niinkö ennen oli (.) että päästäis irtautumaan 
tästä (.) työstä (.) vapaamuotosempia, jotain (.) juteltais niitä näitä (.) tässä 
tosiaan, opettajanhuoneessa jauhetaan sitä oppilasasiaa, jotaki vapaamuo-
tosempaa, että pääsis tuulettumaan nuo muutkin (.) Sitä on nimittäin aivan 
eri ihminen, jos sä juttelet täällä opettajanhuoneessa jonkun kollegan kans-
sa, kun sitten sä juttelet jossakin, sanotaan nyt vaikka pesispeliä katsomas-
sa, ni nää jutut on aivan erilaisia, iha erilaisia (.) aivan erilainen on se il-
mapiiri (.) se on jännä, monesti oon huomannu (.) vaikka kuinka hyvä tuttu, 
ni ei sitä tuolla opettajanhuoneessa, ne on aivan eri jutut mitä me jutellaan 
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sitten tuolla aidan tuolla puolella (.) Ni semmosta toivois ehkä enemmän. 
(Risto) 

 

Mervikin halusi lisää vapaamuotoisia tapahtumia. Hän mainitsikin yhden illanvieton 

olevan parhaillaan työn alla ja kertoi osallistuvansa mielellään tällaiseen suunnittelutyö-

hön. Mervi arveli yhteisten tapahtumien järjestelyn olevan liikunnanopettajille ominais-

ta ja juontavan juurensa jo sosiaalisiin opiskeluaikoihin. Toisaalta hän myös näki, että 

liikunnanopettajat ovat luonnostaan sosiaalisia tyyppejä, jotka usein innostuvat yhteis-

ten tapahtumien järjestelystä.  

 

Haastateltavat näkivät yhteisten tapahtumien vähenemisen syyksi kiireen ja sen, ettei 

kenelläkään ole oikein aikaa järjestellä näitä tapahtumia. Jarmo näki ongelmia juuri sii-

nä, että työyhteisön taantumavaiheessa nämä yhteiset tapahtumat vähenevät, ja se ei 

ainakaan edesauta työyhteisön kehitystä. Jarmon näkemykset olivat samansuuntaisia 

kuin Ristolla, eli työyhteisöä kehittävät nimenomaan yhteiset tapahtumat koulun seinien 

ulkopuolella. Jarmon mukaan heidän koulussaan oli kuitenkin muodostunut vuosien 

saatossa eräänlainen ydinryhmä, joka järjestelee yhteisiä tapahtumia kiitettävällä tar-

mokkuudella. Tarja kuului selvästi tähän epäviralliseen ryhmittymään, sillä hän oli 

usein mukana järjestelemässä ja puuhastelemassa yhteisiä tapahtumia kuten pikkujoulu-

ja. 
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10 POHDINTA 

 

Liikunnanopettajan työyhteisöstä muodostui haastattelujen myötä mielenkiintoinen ku-

va, ja sen tärkeys tuli monessa kohtaa ilmi. Työyhteisö ja varsinkin opettajakollegat 

ovat liikunnanopettajalle usein todellinen henkireikä arjen kiireen keskellä. Tunneilla 

tulee vastaan entistä enemmän ongelmatilanteita. Opettajanhuoneen leppoisassa ilmapii-

rissä opettajan mieli saa kuitenkin hetken levätä, jolloin uuden tunnin aloittaminen hel-

pottuu ratkaisevasti. Liikunnanopettajien ääni kuului vahvasti opettajanhuoneessa, ei-

vätkä he kokeneet jäävänsä ulkopuolelle myöskään päätöksenteossa. Liikunnanopettajat 

näkivät erittäin tärkeänä sen, että opettajanhuoneessa arvostetaan jokaista opettajaa su-

kupuoleen, ikään tai oppiaineeseen katsomatta. Tämä tasa-arvo toteutuikin erittäin hy-

vin tutkimuksen kohteena olleissa kahdessa perusopetusta antavan koulun opettajan-

huoneessa. Lukion opettajanhuoneessa tilanne voi joskus olla hieman toinen, kun luku-

aineiden korostunut arvostus saattaa heijastua myös opettajayhteisön ilmapiiriin. 

 

Huonolla työyhteisöllä voi olla tuhoisia vaikutuksia liikunnanopettajien työhyvinvoin-

tiin. Silloin myös koulun päätehtävä eli hyvän opetuksen tarjoaminen saattaa hämärtyä. 

Jos opettaja ei tule toimeen kollegoidensa kanssa, on vaikea kuvitella hänen pärjäävän 

myöskään oppilaiden kanssa. Rehtorin suuri merkitys työyhteisön toimivuudessa oli 

jopa hieman yllättävää. En osannut odottaa, että liikunnanopettajat näkisivät rehtorin 

ehkäpä suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi ja henkilöksi työyhteisön toimivuuden taus-

talla. 

 

Välillä kouluyhteisössä voi pulpahtaa pinnalle asenteita, jotka vaativat opettajaa suorit-

tamaan työtehtäviä myös välitunnin aikana. Välitunneilla tulisi esimerkiksi valmistella 

seuraavaa tuntia ja tehdä samalla aktiivista opettajayhteistyötä. Eikö kukin opettaja saisi 

mieluummin käyttää välitunnin parhaaksi katsomallaan tavalla? Käytännön opetustyö 

on usein henkisesti hyvinkin raskasta, ja välitunti tuo pienen avun ja hengähdystauon 

muuten kiivaaseen koulurytmiin. Jos opettajalta edellytetään työntekoa välitunninkin 

aikana, voi se johtaa hyvin nopeasti stressin lisääntymiseen ja jopa loppuunpalamiseen. 

 

Monitasoinen yhteistyö korostui haastatteluissa. Liikunnanopettaja tekee aktiivisesti 

sekä konkreettista että näkymätöntä yhteistyötä monen eri toimijan kanssa, joten moni-

puolisia vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Liikunnanopettajien sosiaalinen luonne parantaa 
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yleensä yhteistyön onnistumista. Koulun muiden liikunnanopettajien kanssa tehty yh-

teistyö on heidän mielestään yleisintä ja hedelmällisintä yhteistyötä. Liikunnanopettaji-

en sosiaalisuus johtaa tähän yhteisten asioiden hoitamiseen, ja he ottavat vastuuta usein 

mielellään. Varsinkin haalarihommissa eli varsinaisessa toteutusvaiheessa haastatellut 

liikunnanopettajat olivat erittäin aktiivisia toimijoita. Joskus tämä saattaa kuitenkin 

kääntyä itseään vastaan, kun jotkut opettajat säännöllisesti välttelevät vastuunottoa yh-

teisistä asioista. Mutta niinhän se usein työyhteisössä on. Kaikkien on mahdotonta olla 

tasavertaisessa roolissa vastuun suhteen, ja niinpä vastuu kasautuu yhdelle tai muuta-

malle ryhmän jäsenelle. 

 

Työyhteisön kehitystyötä tehtiin kouluissa yllättävän vähän. Tämä herätti mielenkiinto-

ni, sillä liikunnanopettajat luettelivat kuitenkin useita kehittämiskohtia työyhteisössään. 

Miksi kouluissa ei useinkaan syvennytty työyhteisön kehitystyöhön? Suurimpia syitä 

tähän lienee kiireinen ilmapiiri, jossa ei ole aikaa pysähtyä miettimään kauniita kehitys-

ideoita. Lisäksi koulun päätehtävä eli opetus- ja kasvatustyö ovat korostuneessa asemas-

sa. Niinpä oppilasasioiden ratkaisu nähdään tärkeämpänä kuin työyhteisön kehittämi-

nen. Opettajat kuitenkin tunnustavat viihtyvänsä hyvin työyhteisössään pienistä ongel-

mista huolimatta. 

 

Haastattelujen sujuvuus ja tekninen onnistuminen lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta. 

Aikaa haastattelujen tekemiseen oli riittävästi. Myös puolistrukturoitu teemahaastattelu 

oli menetelmänä toimiva. Sain laajasti ja kattavasti aineistoa etukäteen haluamistani 

aihepiireistä. Tulkintoja jälkikäteen varmistaessani ja palautetta saatuani tunsin, että olin 

onnistunut löytämään olennaisimmat tuntemukset ja tulkitsemaan haastatteluja oikein. 

Siteerauksissa pyrin monessa kohtaa tuomaan esille sellaisia ajatuksia, jotka poikkesivat 

linjasta. Toisaalta nostin esille paljon sellaisiakin kommentteja, jotka kiteyttivät ytimek-

käästi useamman kuin vain yhden haastateltavan perimmäisiä tuntemuksia. 

 

Haastateltavat kokivat selvästi vaikeaksi kertoa työyhteisönsä ongelmatilanteista. He 

halusivat mieluummin korostaa hyviä asioita työyhteisössään. Tutkimuksessani olisin 

kuitenkin kaivannut lisää avointa ja tervettä kriittisyyttä, sellaista jota pilkahteli Jarmon 

haastattelussa. Välillä haastattelutilanteessa tunsin, etten onnistunut löytämään keinoja 

kaiken kritiikin selvittämiseksi. Ehkä haastateltavilla oli ajatus siitä, ettei ongelmia kan-
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nata liikaa märehtiä, jotten saa vääränlaista kuvaa. Myös epäilys tunnistettavuudesta 

saattoi häilyä heidän mielessään. 

 

Työni rajaaminen olisi voinut olla hieman tarkempi, kohdistuen opettajanhuoneeseen ja 

yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Siten olisin voinut saada lisää mielenkiintoisia yksi-

tyiskohtia ja keskustelua asioista niiden oikeilla nimillä. Olisinko kuitenkaan silloin 

päässyt käsiksi kokonaisuuden ymmärtämiseen? Liikunnanopettajien työstä kertomalla 

loin samalla pohjaa ymmärrykselle työyhteisön toiminnasta. 

 

Harkinnanvarainen otantani olisi saattanut mahdollistaa sellaisten opettajatyyppien löy-

tämisen, joilla oli enemmän ongelmia työyhteisönsä kanssa. Sellaisten haastateltavien 

löytäminen olisi varmaan ollut huomattavasti vaativampi urakka. Ongelmien kanssa 

painivat opettajat eivät ehkä olisi edes halunneet osallistua koko tutkimukseen, peläten 

sen vain pahentavan tilannettaan. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla työyhteisötarkastelu hieman yleisemmällä tasolla kuin 

vain liikunnanopettajan näkökulmasta. Onko esimerkiksi kollegoiden keskinäisessä ar-

vostuksessa eroja yläkoulun ja lukion opettajanhuoneiden välillä? Toisaalta aihettani 

voisi tutkia vieläkin puhtaammin laadullisesta näkökulmasta. Mahdollisten kriisiyhtei-

söjenkin kuvaamista tarvitaan. Osallistuvaa havainnointia sisältävä tapaustutkimus yh-

destä opettajanhuoneesta tai toimintatutkimus koulun kehittämisestä työyhteisönä olisi-

vat mielenkiintoisia projekteja. Koulun vuorovaikutuskulttuuri on paljon muutakin kuin 

vain puhetta. Niinpä esimerkiksi ilmeiden ja eleiden merkitys opettajanhuoneessa voisi 

olla mielenkiintoinen aihealue tutkittavaksi. Lisää selvitystyötä vaatisivat myös koulun 

rehtorin toiminta työyhteisön kehitystyössä ja erilaisten johtamistapojen toimivuus sekä 

vaikutukset kouluyhteisössä. 
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LIITE 1. Haastattelurunko 
 
 

TAUSTATIEDOT 

Nimi, ikä 

Opiskelu- ja työtausta 

Opetettavat aineet ja työtunnit 

 

TYÖN KUVA JA YLEINEN TYÖSSÄ VIIHTYMINEN 

Mitä työtehtäviisi kuuluu (tunnin pidon lisäksi)? 

Mikä motivoi työssäsi? Luettele työn hyviä ja huonoja puolia. 

Erityispiirteitä työssäsi verrattuna muihin opettajiin? Entäpä muihin li-opettajiin / kolle-

gaasi (Esim. välimatkat, työnjako)? 

Keiden kollegoiden kanssa olet työpaikalla eniten tekemisissä? Hyviä ystäviä? 

Kenen kanssa olet vähemmän tekemisissä / Ketkä ovat jääneet etäisiksi, miksi? 

Minkälainen merkitys työyhteisöllä on sinulle (Esim. Saatko tukea/edistääkö työyhteisö 

työssä viihtymistä, miten)? 

Onko työyhteisön rooli tuen antajana muuttunut (ennen – nyt)? 

 

OPETTAJANHUONE: TYÖYHTEISÖ,  IHMISSUHTEET 

Kuvaile koulunne opettajanhuonetta. 

Mitä opettajanhuoneessa yleensä tapahtuu? 

Kuinka usein käyt opettajanhuoneessa? (Jos käy harvoin, miksi?) 

Minkälaista keskustelua yleensä käydään? Työasioista, esim. oppilaista, työn sisällöstä, 

teemapäivistä, koulun juhlista, päivän uutisista, yksityiselämästä? 

Havaitsetko jonkinlaista arvojärjestystä opettajanhuoneessa (Ketä kuunnellaan? Esim. 

vanhat/nuoret, pätevät/ei-pätevät, miehet/naiset, virassa/ei virassa olevat?) 

Millaisia tiimejä havaitset opettajanhuoneessanne? 

Miten kuvailisit yleistä ilmapiiriä työpaikallasi? (Onko havaittavissa ristiriitoja? Mistä 

johtuvat?) 

Millaisena näet opettajanhuoneen paikkana? 

Millainen rooli sinulla yleensä on opettajanhuoneessa (passiivinen/aktiivinen, miten 

näkyy)? 

Entä suunnittelussa tai konkreettisessa toiminnassa? 
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Saatko äänesi kuuluviin? 

Miten sinuun, liikunnanopettajaan, mielestäsi suhtaudutaan koulus-

sa/opettajanhuoneessa? Arvostus? 

 

YHTEISTYÖ KOULUSSA 

Kuvaile työyhteisönne tavallisimpia toimintatapoja opettajanhuoneen arjessa. 

Millaista konkreettista yhteistyötä opettajien välillä? Yhteisiä projekteja? Aihesisältöjen 

suhteen? 

Ketkä ovat eniten mukana yhteistyössä? Li-opet, muutkin opettajaryhmät mukana? 

Millaisia työpaikkakokouksia koulussanne pidetään? Entä kehittämispäiviä? 

Mitkä ovat mielestäsi työyhteisönne vahvuuksia? Kehittämiskohtia? 

Mitkä asiat hankaloittavat työyhteisön toimintaa? 

Onko työyhteisön toimivuus muuttunut työurasi aikana? Mistä tämä on ehkä voinut 

johtua? 

Mitä toimenpiteitä on tehty työyhteisön kehittämiseksi? (kehitystyö esim. palautteen 

avulla, ongelmien ratkaisutavat, ulkopuolinen konsultointi? Jos jotain edellä mainituis-

ta, kerro lisää) 

Miten johtaminen koulussa käytännössä tapahtuu? Minkälaista johtamista eniten? Esi-

mieskeskusteluja? Onko opettajilla / itselläsi sananvaltaa? 

Mitä mieltä olet johtamisen toimivuudesta?  

Kiteytä, mitä työyhteisö sinulle, liikunnanopettajalle, merkitsee. Päivän aforismi työyh-

teisöstäsi? 

Haluaisitko lisätä vielä jotakin? 
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LIITE 2. Työhyvinvoinnin käsiteviidakko 

 

Tämän liitteen tarkoituksena on ollut selventää työhyvinvoinnin tutkimisessa käytettä-

vien käsitteiden sisältöä ja keskinäisiä suhteita. Itselleni työhyvinvoinnin hahmottami-

sesta oli ehdottomasti hyötyä tutkimukseni toteutuksen kannalta. Jos lukijakin vielä 

hyötyy tämän liitteen olemassaolosta, voin ylpeillä onnistuneeni jossakin. Seuraavassa 

avaan hieman yksityiskohtaisemmin muutamia työhyvinvoinnin viitekehykseen liittyviä 

ydinkäsitteitä. 

 

Työtyytyväisyys ja työsitoutuneisuus ovat verrattain vanhoja myönteisten työasentei-

den kuvaajia. Työtyytyväisyydellä kuvataan sitä, missä määrin työntekijä pitää tai ei 

pidä (työtyytymättömyys) työstään. Työsitoutuneisuudella taas tarkoitetaan yksilön sa-

maistumista työhönsä, jolloin työrooli on keskeinen osa yksilön minäkäsitystä ja elä-

mää. (Mäkikangas ym. 2005.) 

 

Työtyytyväisyyttä tutkitaan usein ns. yleisenä työtyytyväisyytenä, joka kuvastaa työnte-

kijän kokonaisvaltaista tunnetta työstään. Yleisen työtyytyväisyyden rinnalla voidaan 

tutkia myös työntekijän tyytyväisyyttä työnsä eri osa-alueisiin. On nimittäin mahdollis-

ta, että yksilö on yleisestä työtyytyväisyydestään huolimatta tyytymätön joihinkin työn-

sä piirteisiin. Työtyytyväisyystutkimuksissa on perinteisesti tarkasteltu sekä työtyyty-

väisyyttä ennakoivia tekijöitä että työtyytyväisyyden seurauksia. (Mäkikangas ym. 

2005.) Myös työsitoutuneisuus voi olla työtyytyväisyyden tapaan yleistä tai spesifiä. 

Lisäksi työsitoutuneisuuden yhteydessä voidaan puhua urasitoutuneisuudesta, omaan 

ammattiin sitoutumisesta ja organisaatioon sitoutuneisuudesta. Yleisesti ottaen voidaan 

puhua selkeästä yhteydestä työtyytyväisyyden ja työsitoutuneisuuden välillä, eli vahvas-

ti työsitoutuneet työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä kuin heikosti työhönsä sitou-

tuneet. Toisaalta näyttäisi myös siltä, että työntekijöiden ylisitoutuneisuus on riski työ-

hyvinvoinnille. (Mäkikangas ym. 2005.) 

 

Työstä johtuva stressi on hyvin tärkeä aihe työpsykologiassa, sillä stressin vaikutukset 

voivat olla hyvinkin moninaisia. Työstressi aiheuttaa hyvinvointi- ja terveysongelmia, 

siitä aiheutuu taloudellisia menetyksiä organisaatioille ja yhteiskunnalle, työstressi on 

yhteydessä työsuorituksiin ja tuloksellisuuteen, ja useimmiten myös lainsäädäntö asettaa 

työnantajalle vaatimuksia työympäristön turvallisuudesta ja stressin välttämisestä. 
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Stressiä voidaan jakaa ensinnäkin stressitekijöiden avulla, joita voivat olla vaikkapa 

fyysiset työolot ja työtoverisuhteet. Stressiä voidaan jaotella myös yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutukseen heijastuvien häiriöiden perusteella. Stressiä jaotellaan myös stressi-

reaktioiden perusteella. Stressireaktiot ovat lyhyt- tai pitkäkestoisia muutoksia yksilö- ja 

yhteisötasolla. Stressireaktiot voivat olla fysiologisia ja johtua stressihormoneista, mutta 

ne voivat olla myös tunneperäisiä tai psykosomaattisia. Stressi kehittyy usein yksilölli-

sesti ja dynaamisesti, joten sen tunnistaminen voi vaatia pitkääkin seurantaa. Stressiä on 

lähestytty lukuisilla erilaisilla malleilla. Ehkäpä tunnetuin työstressin teoreettinen malli 

on Karasekin malli, jossa haitallista työkuormitusta kuvataan työn hallinnan ja työn vaa-

timusten keskinäisellä suhteella. Karasekin mallissa työstressiä vältetään parhaiten ns. 

aktiivisessa työssä, joka on haastavaa ja vaativaa, mutta sisältää samalla suuret hallin-

tamahdollisuudet. (Kinnunen & Feldt 2005.) 

 

Työuupumuksen (burnout) määrittelyssä eniten suosiota on saanut osakseen Maslachin 

määritelmä, jossa työuupumus koostuu kolmesta ulottuvuudesta: emotionaalisesta uu-

pumuksesta, depersonalisaatiosta eli ihmisten kohtelemisesta objekteina yksilöllisyyden 

korostamisen sijasta, ja ammatillisen tehokkuuden vähenemisestä. Uusimmissa määrit-

telyissä depersonalisaation ohella puhutaan myös kyynisyyden lisääntymisestä, ja am-

matillista tehokkuutta tai tehottomuutta lähestytään enemmänkin ammatillisen itsetun-

non vähenemisen näkökulmasta. (Kinnunen & Hätinen 2005.) 

 

Viime aikoina työuupumuksen rinnalle ja sen vastakohdaksi on luotu uusi työhyvin-

vointia kuvaava käsite engagement, josta on suomennettu käsite työn imu. Työn imun 

ulottuvuuksiksi on määritelty työntekijän energisyyden ja tarmokkuuden, sitoutuneisuu-

den, omistautumisen, uppoutumisen ja pystyvyyden kokemuksia. Työn voimavarateki-

jöiden on havaittu olevan yhteydessä työn imuun. Lisäksi työn imu on yhteydessä hy-

vään itsearvioituun terveyteen ja työkykyyn sekä myönteisiin työasenteisiin. On myös 

havaittu, että mitä enemmän työntekijä kokee työn imua, sitä vähemmän hänellä on 

työuupumusta. Nämä kaksi kokemusta eivät kuitenkaan välttämättä ole toisiaan pois-

sulkevia. (Mäkikangas ym. 2005.) 

 

 


