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Työn tavoite Tavoitteena on selvittää ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien 
ennakkopelkoja omasta riittämättömyydestään yhteiskunnan murroksissa. 
Työ liittyy laajempaan ammatillisten opettajien tulevaisuudenkuvat – 
tutkimukseen. 

Menetelmä Tätä opinnäytettä edelsi kyselytutkimus (F=169) ammatillisiksi opettajiksi 
opiskelevien pelontunteista koulutyötä kohtaan. 
 
Raportoitavassa katsauksessa valmisteltiin pelkotutkimuksen toista vaihetta, 
teemahaastattelua. Menetelmänä oli kirjallisuuskatsaus, ryhmäkeskustelu 
WebCT-alustalla ja haastattelurungon arviointi keskusteluin. Tässä 
tutkimuksen osassa keskityttiin erityisesti opettajien riittämättömyyden 
tunteeseen. 
 

Tulokset Kirjallisuuskatsaus pelontunteista ja riittämättömyydestä osoitti, että 
ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja 
jatkuvia. Murroksessa eletään samanaikaisesti vanhan ja uuden 
ristipaineessa, ja kouluissa yritetään selvitä vanhan pedagogisen osaamisen 
varassa. 
 
Nuorten kyky hallita sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta sekä luoda omaa 
identiteettiä ovat tulleet yhä tärkeämmiksi, mutta myös yhä vaikeammiksi. 
Opiskelijat sinänsä eivät ole muuttuneet, vaan heitä ympäröivän yhteiskunnan 
vaatimuksiin on vaikea vastata. 
 
Lisääntyneet työelämäyhteydet, kansainvälistyminen, tieto- ja 
viestintäteknologia ja jatkuva arviointi aiheuttavat opettajille mahdollisuuksien 
ohella myös pelkoja ja riittämättömyyden tunteita. Julkaisussa pohditaan, 
millaisia työkaluja tarvitaan uuden opettajuuden luomiseen ja ammatillisen 
opetuksen asiantuntijana kasvuun. 
 
Lopuksi esitetään haastattelurunko teemahaastattelua varten ammatillisten 
opettajien riittämättömyyden tunteen kuvaamiseksi 
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ESIPUHE  
 
Tämän julkaisun opettajien peloista on laatinut 10 opiskelijan ryhmä 

opettajaopiskelijoita Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Ryhmä on työskennellyt 

aktiivisesti 8 viikon ajan WebCT-oppimisalustalla johtaja Pirkko Remeksen 

ohjauksessa. Ryhmän työtä on edeltänyt toisen opettajaopiskelijaryhmän survey-

tutkimus opettajien peloista, jonka aineisto koottiin keväällä 2002 169 opintonsa 

aloittaneelta opiskelijalta. Kuvaus vastaajien pelkoajattelun laadusta ja tiheydestä 

laadittiin jakaumien, ristiintaulukoinnin ja korrelaatiokerrointen perusteella. 

Opettajaopiskelijoiden pelot olivat riittämättömyyden pelko, esiintymispelko, 

arvostelun pelko ja työttömäksi joutumisen pelko. Tulokset osoittivat myös, etteivät 

opettajaopiskelijat ajatelleet kovinkaan usein työnsä kielteisiä puolia eivätkä 

osanneet olla huolissaan niistä ammatillisen opettajankoulutuksen 

aloittamisvaiheessa. Raportti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

http://www.oamk.fi/amok/pdf/pelkoraportti.pdf 

 

Tämä julkaisu on rajattu teemahaastattelun valmisteluun ja seuraavassa 

tutkimusvaiheessa kertyvän aineiston analysoinnin, kategorisoinnin valmisteluun.  

Oletuksena on, että pelot ovat sidoksissa moderni-postimoderni aikakausien 

murrokseen. Tavoitteena on valmentautua kuvaamaan, millainen on koulutyössä 

esiintyvien pelkotunteiden asema ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien 

"elämyksellisten mielenliikkeiden" joukossa.  

 

Pelkojen realistiseen kuvaamiseen, ns. pelkokartan laatimiseen liittyy monia 

metodisia ongelmia. Pelkotutkimuksen taustalla olevat tunneteoriat lähestyvät 

tunnetta fragmentoituneesti painottaen yleensä tiettyä tunteen osa-aluetta. Tunteet 

on jaettu ruumiillisiin eli aistillisiin tunteisiin, kuten tuska ja nautinto, ruumiittomiin eli 

epäaistillisiin tunteisiin, jotka puolestaan ovat jakautuneet laadun, kestävyyden ja 

voiman suhteen varsinaisiin tunteisiin (toivo, pelko, häpeä, sääli, kateus, rakkaus, 

viha, sympatia, jne.), tunnelmiin eli mielialoihin (iloisuus, alakuloisuus, surumielisyys) 

ja affekteihin (säikähdys, suuttumus jne.). Yleinen käsitys on, että ihmisellä olisi kuusi 

ihmisen perustunnetta: onnellisuus, surullisuus, hämmästys, pelko, suuttumus ja 

inho. Pelon olemusta on käsitelty edellisessä verkossa ilmestyneessä raportissa. 



   

Tutkimuksen haasteena on tavoittaa todellisiin olosuhteisiin perustuva tai todellinen, 

tai tosiasioihin perustuva pelkotunne. Kuvauksessa on vaikea saavuttaa 

”reaaliaikaista” ulosta, menneen virittämät pelot ilmenevät opettajan työssä paitsi 

uusina sisältöinä ja teemoina, myös uusina muotoina. Voidaan olettaa, että 

pelkotunteet muuttuvat pedagogisten opintojen kuluessa tiedon lisääntyessä. 

Tunteen ja järjen tai tunteen ja tiedon suhde ja tunteiden merkitys ihmiselle, on 

herättänyt paljon kysymyksiä vuosisatojen ajan. 

 

Survey-tutkimuksessa havaittiin, että riittämättömyyden pelko oli ammatillisiksi 

opettajiksi opiskelijoiden yleisin pelko. Riittämättömyys on kognitiivisesta tilanteen 

arvioinnista syntyvä tunne. Tutkiva opiskelijaryhmä halusi kehittää esiymmärrystään 

riittämättömyydestä perehtymällä kirjallisuuteen, millaisia ovat riittämättömyydeksi 

kutsutut tunnesisällöt työssä ja erityisesti ammatillisen opettajan työssä 

 

Oulussa 21.3.2003 
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1 MODERNIN YHTEISKUNNAN KEHITYSSUUNTIA  

 

Maailma on muuttunut viime vuosina niin nopeaa tahtia, etteivät ihmiset ja heidän 

rakentamansa yhteiskunnan instituutiot ole kyenneet pysymään perässä. Muutokset 

ovat olleet nopeita ja jatkuvia, minkä vuoksi elämme jatkuvassa vanhan ja uuden 

ristipaineessa ja yritämme selvitä niistä vanhoilla eväillä. Globaalin maailman ja 

yhteiskuntamme mullistukset vaikuttavat ja näkyvät hyvin selkeästi koulumaailmassa, 

jossa opettajien osaaminen ja jaksaminen ovat koetuksella. Opettajat ja koko 

koulumaailma tarvitsee uudenlaisia teoreettisia ja konkreettisia välineitä ymmärtää 

tapahtuvia muutoksia sekä vastata niiden haasteisiin. Seuraavissa kappaleissa on 

kuvattu nykyisen yhteiskuntamme kehityssuuntia ja avattu sitä yhteiskunnallista 

problematiikkaa, jonka parissa opettajatkin työskentelevät. Modernin muutokset 

vaikuttavat niin työhön, koulutukseen kuin yksilöihin.  

  

Aikamme sosiologisia teoreetikkojamme mukaillen yhteiskuntaamme leimaa nykyään 

nopea modernisaatio. Elämme aikakausien taitekohdassa, joka vaatii uudenlaisia 

käsitteellisiä analyysivälineitä. Yhteiskunnallemme on ominaista muutoksen luonne ja 

muutokset ovat ennakoimattomia. Puhutaan siirtymisestä modernista 

jälkimoderniin yhteiskuntaan, jota leimaa globalisaatio, perinteiden ja niiden 

aseman rapautuminen sekä yhteiskuntaelämän yksilöllistyminen. Etusijalla ovat 

instituutioissa ja rakenteissa tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Kyse on modernin 

teollisen yhteiskunnan rakenteiden, kulttuurin, ihanteiden ja tiedostamismuotojen 

uudelleen arvioinnista suhteessa niiden tilaan kehittyneessä maailmassa, kuten 

Sulkunen (1999, 287) asian kiteyttää. Yhteiskunta on vapautunut traditioista ja 

samalla yhdenmukaisuutta edellyttävistä normipaineista. Tämä asettaa entistä 

suurempia paineita ja vaatimuksia yksilön kyvylle hallita ja suunnitella elämäänsä. 

Giddens puhuukin yhteiskuntapolitiikan sijasta yksityisestä elämänpolitiikasta. 

(Beck, Giddens & Lash 1995; Sulkunen 1999, 308.)  

 

Mannermaa (1994, 20) kuvaa modernin maailman muutosta postmoderniksi, jopa 

kaaokseksi. Kaaos ajatellaan suomen kielessä yleensä negatiivisena, uhkana, 

pelottavana asiana, sekasortona, vanhan loppuna. Toinen, positiivisempi, puoli 
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kaaoksen todellisuudesta on kuitenkin uuden alku, mahdollisuus, historiallinen hetki, 

jolloin saattaa tapahtua suuria asioita yhdessä yössä. Vaikka meidän 

yhteiskuntamme ei muuttuisikaan yhdessä yössä, nopeaa muutos kuitenkin on. 

Tietoyhteiskunta, tiedon nopea kulkeminen ja siirtyminen kaikkialle, vaikuttaa meihin 

kaikkiin.   

 

Työn luonteen muuttuminen modernin murroksessa  

 

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkot repeilevät, hallinnon instituutiot ja 

organisaatiot ovat ahtaalla ja yksittäiset kansalaiset saavat tuntea konkreettisesti 

teollisuusyhteiskunnan kivuliaan työstämisen tietoyhteiskunnaksi. Markkinavoimat 

vaativat ihmisiltä yhä parempaa suoritusta, tehokkaampaa toimintaa, itsensä 

ylittämistä kerta toisensa jälkeen. Entä kuinka käy rakennetuille yhteiskuntamalleille, 

jonka kantavina periaatteina ovat olleet tietyn ammatin hankkiminen, 

pysyväisluonteiset työsuhteet ja palkkatyö toimeentulon perustana?   

 

Työelämän yhteiskunnalliset toiminnat ovat olleet koko järjestelmämme 

peruselementtejä. Koko työuran kestävästä kokopäivätyöstä on muodostunut 

yhteiskunnallinen ja yksilöllinen normi. Sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren 

suunnittelu on rakentunut kokopäiväisen ja jatkuvan palkkatyön varaan. Uudenlaiselle 

ajalle on kuitenkin tyypillistä palkkatyön entistä joustavammat ja vaihtelevammat 

muodot. Yksilöt eivät ole vain vielä sopeutuneet tilanteeseen, vaan tavoiteltavana 

normina pidetään vakituista ja pysyvää palkkatyötä. Pitkäaikaistyöttömyys ja 

pätkätyösuhteet aiheuttavat sen, että yksilöiden on kyettävä tinkimään 

protestanttisesta työetiikastaan, jotta he jaksaisivat paremmin. Uuteen tilanteeseen 

sopeutuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, vaan ongelmat näkyvät niin 

opettajien keskuudessa kuin oppilaiden kotona. (Rubin 2000, 38.)  

 

Työllä oli aikaisemmin, ns. lujan modernin aikana keskeinen asema ihmisen 

elämässä. Työn kautta rakennettiin, identiteetti, omakuva ja elämänhankkeet. Työ loi 

turvallisuutta. Se kasvatti vaurautta ja vähensi kurjuutta. Enää työ ei ole sitä. Työura 

on pilkkoutunut palasiin, jotka eivät ole ennakoitavissa. Työtä ei myöskään ole enää 
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helppo mieltää yhteiskunnan eettiseksi perustaksi tai yksilön elämän eettiseksi 

akseliksi. Työ on saanut muutoksessa valtaosin esteettisen merkityksen. Sen 

oletetaan tuottavan tyydytystä sekä itsessään että välineenä, eikä sitä enää juurikaan 

arvoteta niiden todellisten tai otaksuttujen vaikutusten perusteella, joita sillä on 

kanssaveljille ja -sisarille tai kansakunnan tai maan vauraudelle, puhumatta tulevien 

sukupolvien autuudesta. Vain harvat ihmiset voivat tekeytyä etuoikeutetuiksi, 

kunnioitetuiksi tai arvokkaiksi vetoamalla tekemänsä työn tärkeyteen ja 

yleishyödyllisyyteen. (Bauman 2002, 168.)  

 

Ovatko ihmiset siis tuulleet itsekkäämmiksi ja lyhytjänteisemmiksi suhteessa työhön? 

Onko työn yleisen luonteen muuttuminen pakollisesta yhteiskunnan ja yksilön 

elämisen ehdosta yksittäisten ihmisten mielihyvän tuottajiksi muuttanut meitä liian 

itsekkäiksi? Emmekö enää kestä yksitoikkoista puurtamista vaan haluamme 

elämyksiä työssäkin? Tätäkö Bauman (2002) tarkoittaa? Vai ovatko Baumanin 

ajatukset vielä meille liian kaukaisia, emmekö kuitenkin elä vielä jokseenkin juuret 

maassa – elämää? Entä ovatko opettajat niitä etuoikeutettuja, että heidän työ olisi 

kuitenkin tärkeää ja yleishyödyllistä?  

 

Muuttuneet työmarkkinat asettavat vaatimuksensa myös koulutukselle. Työelämän 

vaatimukset muuttuvat todella nopeasti ja tämä edellyttää opettajilta ja oppilaitoksilta 

tiettyä kritiikkiä, koska nopeisiin muutoksiin koulutus ei pysty vastaamaan. Opettajat 

joutuvat pohtimaan minkälaisia moraalisia arvoja ja normeja he välittävät. Taustalla 

vaikuttavat myös monikulttuurisuuden asettamat haasteet opetustyölle. 

Yhteiskunnassamme tarvitaan uutta tulkintaa opettajan työn yhteiskunnallisesta 

merkityksestä, jotta tulevaan pystytään vastaamaan. Tulevilta ja nykyisiltä opettajilta 

odotetaan kykyä uudistua jatkuvissa nopeissa muutoksissa ja tämä tulisikin olla yksi 

opettajakoulutuksen haaste. Opettajilta puolestaan edellytetään halua uudistaa omaa 

opettajuuttaan. (Mikkola 2002, 195-198).  
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Koulutus modernin murroksessa  

 

Yhteiskunnan muutos edellyttää koulutuksen muuntuvuutta yhteiskunnallisena 

instituutiona, koska tieto on jo olennaisesti muuttunut. Yhteiskunnan rooli 

samanlaisena, laajamittaisena tiedon tarjoajana on häviämässä. Tällaisessa 

tilanteessa korostuvat yksilön oma aktiivisuus, valinnat ja kyvykkyys monipuolisen 

tiedon hankkimiseen, jolloin kollektiivisen yhteiskuntapoliittisen suunnittelun merkitys 

vähenee olennaisesti. Opiskelusta on tulossa entistä enemmän jatkuvaa ja toistuvaa 

itsensä kehittämistä. Koulutuksen merkitys ei ole niinkään tietyn teknisen pätevyyden 

hankkiminen, vaan monialaisen tiedon jatkuva omaksuminen ja 

työmarkkinasopivuuden jatkuva kehittäminen. Työsuhteita leimaa projektiluonteisuus 

ja ne takaavat usein vain osittaisen toimeentulon. Yksilöltä edellytetään oman 

elämänsä hallintaa jatkuvan reflektion ja itsetarkkailun avulla, mikä merkitsee 

oppimisen muuttumista yhä keskeisemmäksi. Muuttuneessa yhteiskunnassa 

tarvitaan jatkuvaa oppimista, eikä siihen riitä lapsuuteen ja nuoruuteen rajoittuva 

koulunkäynti. Tarvitaan elinikäistä oppimista. (Beck, Giddens & Lash 1995, Anti-

kainen ym. 2000, 259.)   

 

Aittolan (1999, 226-227) mukaan Grioux toteaa koulun olevan vain yksi 

oppimisympäristö muiden joukossa. Käsitys on optimistinen ja sisältää ajatuksen, 

että kasvatuskontekstit ja oppiminen löytyvät koulun ulkopuolelta. Vaikka voidaan 

painottaa pedagogiikan liittymistä saumattomasti demokraattisen yhteiskunnan 

rakentamiseen, koulujen luonne demokratialle olennaisina julkisina tiloina on 

ongelmallinen. Toisaalta niillä on yhteiskunnallistamis- tai sosiaalistamistehtävä, kun 

ihmisiä varustetaan yhteiskunnassa tarvittavilla tiedoilla, taidoilla ja asenteilla. 

Toisaalta samat yhteiskunnan tarpeet voitaisiin koulussa kyseenalaistaa ja riitauttaa. 

Tämä olisi yhteiskunnan muuttamiseen tähtäävää pedagogiikkaa. Aittolan (1999, 

227) mukaan ollaan käymässä symbolista, teoreettista ja käytännöllistä taistelua 

siitä, mikä on oppimisen arvoista ja kuka arvon määrittelee, mikä on koulun tehtävä 

oppimisympäristöjen moninaisuudessa eli miten koulujärjestelmässä otetaan 

huomioon arkipäiväoppiminen.   
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Toimintaympäristön murrokseen kuuluvat myös ammattikuntaan kohdistuvat 

odotukset. Niemi (1998, 98, 130) nostaa esille, että opettajilta vaaditaan yhä 

yksilöllisempää opetusta ja erilaisten arvojen huomioon ottamista. Koulun opetustyö 

on muuttumassa entistä vaativammaksi yhteiskunnallisen rakennemuutoksen 

johdosta. Tulevaisuuden haasteita ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset erilaisuudet ja 

eriarvoisuuden lisääntyminen. Eriarvoistumiseen johtavia tekijöitä on niin perheissä 

meneillään olevat muutosprosessit, työelämän muutokset ja epävarmuustekijät kuin 

sosiaaliturvan heikentyminen ja toimintaympäristöjen kansainvälistyminen.   

 

Kasvatus on elinikäinen tapahtuma, ja kasvatustapahtumien osalliset vaihtuvat eri 

ikäkausina. Lapsen ensimmäisen kasvatuskontekstin jälkeen nuoruus ja aikuisuus 

tuovat kasvatustapahtumaan lukuisia lisätahoja. Merkittävän kasvatuskontekstin 

lapsille ja nuorille muodostavat nykyään mediakulttuurin moninaisuus ja 

joukkoviestimet. Ne tuottavat paljon juuri lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa, 

elokuvia, musiikkia sekä musiikkivideoita. Nuori voi viipyä päivittäin mediakulttuurin 

luomassa kasvatusympäristössä, eikä se voi olla vaikuttamatta nuoren 

maailmankuvan muodostamiseen, toiveisiin ja arvoihin. Koulu on menettämässä 

modernina aikana hankkimaansa symbolista oppimisen ja kasvattamisen monopolia 

juuri idolituotannon, populäärikulttuurin ja informaatioteknologian muodostamien 

oppimisympäristöjen takia. Vakiintuneet käsitykset pedagogiikasta on ylitettävä, että 

voidaan käsitteellistää mediakulttuuria entistä laajempana pedagogisena kenttänä. 

Nämä kentät eivät ole kulttuurisesti tyhjiä tiloja, vaan pedagogisia paikkoja, joissa 

tiedon tuottamiseen, välittämiseen ja jakelun sosiaalisiin käytäntöihin 

kulttuurityöntekijät osallistuvat. (Aittola 1999, 227-228.)  

 

Tiedon ja oppimisen merkitystä myöhäismodernissa yhteiskunnassa on erittäin 

keskeisessä asemassa. Se synnyttää uudenlaista, yhteistoiminnallisuutta korostavaa 

oppimista. Parhaimmillaan oppiminen synnyttää uutta innovatiivisista yrityksistä ja 

innovatiivisten ihmisten tavasta toimia, ei niinkään modernin yhteiskunnan pysyvyyttä 

edustavista oppilaitoksista. Monissa yrityksissä oppiminen on olennaisen tärkeä 

tuotannontekijä ja puhutaankin oppivasta organisaatiosta. Uuden kehittäminen on 

luonnollinen osa päivittäistä toimintaa. Myös monenlaiset projektit edustavat 
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pyrkimystä rakentaa työstä ja työpaikasta oppimisympäristö, mikä heijastuu myös 

opettajien työssä ja työpaikoilla. (Kauppi 1994, 91-103.)  

 

Yksilö modernin murroksessa  

 

Modernin aikakauden ja yhteiskunnan aikaansaannoksia on tarkasteltu kriittisesti 

monessa yhteydessä. Opettaja elää arkeansa modernin keskellä, missä toisiin 

kohdistuva moraalinen huolenpito ja sosiaalisuus ovat epävarmoja, mutta 

välttämättömiä lähtökohtia (Bauman, 1996). Olemme modernin siinä vaiheessa, 

missä meidän pitää oppia elämään kaksijakoisuuden ja sattumanvaraisuuden kanssa. 

Osa opettajien riittämättömyyden tunteista saa alkunsa juuri nykyisestä nopeasta 

yhteiskunnan sekä sen rakenteiden ja instituutioiden muutoksesta, tiedon 

kehityksestä yhä nopeutuvaan tahtiin, maailman muuttumisesta ja kulkemisesta 

jossakin mielessä jopa tuhoa kohti.  

 

Modernin ja jälkimodernin kaksijakoiseen elämään sisältyy paradoksi. Bauman 

(1996, 290) pitää paradoksaalisena sitä, että markkinavoimat heikentävät ja 

pirstovat yhteiskuntaa ja kuitenkin samalla lisäävät sen merkitystä. Kuluttajina 

ihmiset eivät kykene elämään ja tulemaan toimeen toistensa kanssa, sillä heidän 

pitäisi neuvotella keskenään, olla sosiaalisia. Sosiaalisuus koostuu monista tekijöistä: 

neuvotteluista, moraalisten ohjeiden opetuksesta, vastuun kantamisesta, 

luottamuksen osoittamisesta ja riskien seuraamusten jakamisesta. Näillä kaikilla 

tekijöillä on tärkeitä eettisiä merkityksiä.  

 

Moderni yhteiskunta yritti kahdella tapaa ottaa vastuun moraalisista seikoista. 

Ensinnäkin, se halusi poistaa yksilöiltä moraalisen vastuun ja siirtää sen instituutioille, 

valtiolle, kirkolle ja vastaaville tahoille. Toisekseen se halusi moraalisten seikkojen 

tekemisen neutraaliksi. Tätä prosessia kutsutaan ”adiaforisoimiseksi”. Lukuisat asiat 

modernissa yhteiskunnassa ovat muuttuneet yhdentekeviksi moraaliselta kannalta: 

ne eivät ole hyväksyttäviä, mutta eivät tuomittaviakaan. Suurin osa organisaatioiden 

toiminnasta perustuu juuri tällaiseen adiaforisoimiseen, jossa kukin toimija tekee 
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tehtävänsä, toteuttaa käskyt, mutta ei ole teoistaan moraalisesti vastuussa 

kenellekään. (Bauman 1996, 287)   

 

Baumanin (1996) mukaan nämä kaksi pyrkimystä, vastuun siirtyminen moraalista 

instituutioille ja moraalisten seikkojen tekeminen neutraaliksi, ovat joutuneet kriisiin, 

sillä emme enää usko suurten instituutioiden kuten kirkon, poliittisten puolueiden tai 

edes akateemisten instituutioiden kykyyn antaa absoluuttisia ja sitovia moraalisia 

ohjeita. Nyt yksilöille palautetaan heiltä riistetty henkilökohtainen vastuu ja samalla 

heille lankeaa myös suurempi moraalinen vastuu. Kaikki sosiologiset teoriat, jotka 

vetoavat yhteiskuntaan moraalikysymysten auktoriteetteina ja vartijana, on 

muutettava, kun moraalista koodistoa ei enää ole auttamassa yksilöä valintojen 

edessä.  

 

Rissanen (1999, 6) nostaakin Baumanin ajatuksista esiin, miten maailman nopea 

kehitys korostaa opettajan merkitystä. Yhteiskunnassamme oppilas kiitää teknisesti, 

elektronisesti ja kansainvälisesti nopeammin kuin opettajansa, ja tästä syystä ihmistä 

opettajana tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Heikkilä & Aho (1995, 

160) viittaavat koko nuorten maailmankuvaan muutokseen. Se ei ole samanlainen 

kuin heidän vanhempiensa kouluaikainen maailmankuva. Osaltaan tähän ovat olleet 

vaikuttamassa maailmanlaajuiset kysymykset, mutta myös nuorten käsitykset 

opiskelusta, elämästä ja vapaa-ajan vietosta ovat muuttuneet maailmankuvan 

muuttumisen myötä.   

 

Kauppi (1994, 91-109) kuvaa suomalaisen yhteiskunnan muutosta pysyvästä 

kehityksestä ennustamattomaan kehitykseen. Suomalainen elämä on ollut 

sosiaalisten tutkimusten mukaan maailman puristuksessa selviämistä. Välttämätöntä 

on ollut sopeutuminen ulkoisiin vaatimuksiin ja niiden paineessa omillaan 

pärjääminen. Ihmisen kunnia on siinä, miten hän selviää tästä maailman 

puristuksesta. Usein tähän välttämättömyyteen liittyy kaunan ja katkeruuden tunne 

niitä kohtaan, joilla on ollut helpompaa  
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Hitaasti muuttuvassa, modernissa maailmassa ihmisen mallit ovat olleet pysyviä, 

tapahtumat ennakoitavissa ja toimintamme seuraamukset suunniteltavissa. 

Perinteinen ihmisen malli oli siirrettävissä sukupolvelta toiselle ja se antoi 

suhteellisen toimivan perustan elämälle. Äiti kasvatti tyttärensä ahkeraksi, nöyräksi 

ja vaatimattomaksi, isä poikansa peräänantamattomaksi, rehelliseksi, työtä 

pelkäämättömäksi. Niillä eväillä oli pärjätty maailman sivu, ja niillä toivottiin 

pärjättävän tulevaisuudessakin. Mutta mikä on se perusta, jolta ponnistetaan, kun 

maailma muuttuu nopeasti, tapahtumia ei voikaan ennakoida, eikä toimintaa voi 

suunnitella kovin pitkälle etukäteen?  

 

Suomalainen on perinteisesti tottunut hallitsemaan hommansa itse, ilman muiden 

apua. Avun pyytäminen on koettu heikkoutena. Osaaminen ja on ollut kunnia-asia ja 

osaamisen ympärille on rakentunut niin identiteetti kuin itsetuntokin. Mutta entä kun 

teknologia ja työn tekemisen tapa muuttuu? Maailman monimutkaistuessa yhä 

harvemmat ongelmat ovat ratkaistavissa ilman asiantuntijan apua. Riippuvuus muista 

lisääntyy. Miten käy identiteetille ja itsetunnolle, kun huomaa ettei enää osaa 

kaikkea, kun ei pärjää, eikä ehkä ole työtäkään? Sekasorrosta huolimatta Rissanen 

(1999, 5) kannustaa opettajia jaksamaan paineiden, vaatimusten ja maailman 

nopean kehityksen keskellä. Opettaminen vaatii suurta taitoa ja viisautta, mutta 

ennen kaikkea rohkeutta. Opettaja ei koskaan pääse vähällä, sillä jokainen päivä 

haastaa voittamaan epäilyn ja varmistumaan omasta osaamisestaan. (Kauppi 1994, 

92.)  
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2 OPETTAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MURROKSESSA  

 

 

Muutoksen maailmassa opettajuuden uudelleen määrittäminen korostuu. Vanhat, 

perinteiset opettamisen mallit eivät enää toimi, koska koko toimintaympäristö, tieto 

ja opetettavat ovat muuttuneet. Seuraavissa kappaleissa pohditaan tarkemmin 

modernin yhteiskunnan muutosten vaikutusta opettajuuteen ja opettajan rooliin. Sekä 

sitä, miten nykyopettaja näistä haasteista selviää.  

 

2.1 Opettajuus muutoksessa  

 

Mannermaa (1994) kuvaa nykyistä maailman nopeaa muutosta murroksen ja ehkä 

jopa kaaoksen ajaksi. Murrosajat ja tasaiset ajat vuorottelevat luonnostaan. 

Murroksessa vanhat arvot, ajattelutavat, järjestelmät, instituutiot, valta-asemat ja 

toimintakäytännöt murtuvat eikä uusia ole vielä kaikkialle syntynyt, eikä ehkä 

synnykään. Muutoksia ei voi enää ennustaa siinä määrin kuin aikaisemmin. Olemme 

muuttamassa teollisesta tavarayhteiskunnasta tietointensiiviseen vuorovaikutus-

yhteiskuntaan eli ns. TIVA-yhteiskuntaan, jossa tiedon merkitys ja myös 

vuorovaikutuksen merkitys kasvaa olennaisesti. (Mannermaa 1994.)  

 

Toimintaympäristön muuttumisen ja koulun pedagogisen kehittämisen nimissä 

kouluille ja opettajille asetetaan yhä isompia haasteita. Kyse on siitä, miten opettajat 

itse kokevat haasteet, jotka eri tahoilta koululle asetetaan. Opettajat myös 

tiedostavat sen, että heiltä odotetaan paljon, mikä lisää haasteita omalle 

osaamiselle. Aaltola (2002, 29-50) luettelee opettajien kokemiksi haasteiksi mm. 

seuraavia: koulun avaaminen ympäristöönsä, yhteydet muihin kouluihin, 

arvofilosofian kehittäminen ja osallistuminen arvokeskusteluun, syrjäytymisen 

ehkäisy, lasten ja nuorten kulttuurin tuntemus, nuorten yhteiskunnallisen tilan 

ymmärtäminen, opetuksen eriyttäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, 

arvioinnin kehittäminen, kotien tukeminen kasvatustyössä, opettajien yhteistyön 

edistäminen, kouluvastaisten kulttuurien kohtaaminen jne. (Emt. 49-50).  
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Opettajien nykypäivän haasteet ja kehittämistarpeet syntyvät siis yhteiskunnan 

muutoksista, kasvatuksen välittömistä haasteista, opetuksen tehostamis-

pyrkimyksistä sekä koulun muuttuvasta suhteesta ympäristöön, kuten Aaltola (2002, 

50) asian tiivistää. Nämä tekijät myös ruokkivat toisiaan käytännön arjessa, ja 

haasteiden verkko vain tihenee ja laajenee. Ei siis ole ihme, että opettajien 

ammattikunta on kärkisijoilla uupumis- ja loppuun palamislistoilla. Tällaisessa 

haasteiden ja vaatimusten ryteikössä opettajien näkymät työstään vaikuttavat 

toivottomille ja työn mielekkyys kärsii vakavasti. Työskentely koulussakin on näinä 

aikoina hukassa, mikä näkyy järkevän ja johdonmukaisen työskentelyn puutteena. 

Käytännön työ ja työlle asetetut liian korkeat tavoitteet eivät sovi yhteen; näin 

opettajan työlle asetetut tavoitteet ja omat voimavarat eivät kohtaa. Arbol & Rikkinen 

(2000, 60-61) puolestaan näkevät opettajien henkisen uupumisen taustalla myös 

postmodernin ihmisen yksinäisyyden ja erillisyyden tunteen, mitkä johtuvat paljolti 

yhteiskuntaa leimaavasta äärimmäisestä oman onnen ja menestyksen tavoittelusta 

sekä yhteisöllisyyden katoamisesta. (Syrjäläinen 2001, 69.)  

 

Saarinen (1994, 22) kritisoi perinteistä tiedon teoriaa. Hänen mielestään meillä on jo 

kaikki tieto, ainakin suunnilleen. Meiltä kuitenkin puuttuu kykyä käyttää sitä tietoa, 

kykyä yhdistää eri alojen ja alueiden sekä diskurssikielten tietoa toisiinsa jollain 

sellaisella tavalla, joka vie annettua käytäntöä eteenpäin. Tämä on oleellista, mutta 

tietoyhteiskunta ei anna mitään tai hyvin vähäisiä eväitä. Eri alojen tiedon ja taidon 

yhdistäminen on haasteellinen tehtävä opettajille. Eri alojen asiantuntijoiden täytyy 

kokoontua yhteen, osata välittää tietoa toisille, toista ammattikieltä puhuville 

ihmisille. Vuorovaikutustaitojen arvo kohoaa. Tietoa on myös osattava ja uskallettava 

jakaa panttaamatta. Emme saa lokeroitua omiin ammattiryhmiimme tai 

kaveripiireihimme.  

 

Eikä tiedon välittäminen vielä riitä, tieto täytyy myös osata yhdistää niin, että 

yhteissummaksi tulee enemmän kuin pelkkä yhteenlaskettu tietojen summa. 

Emmekö kaiken tällaisen teorian ja tulevaisuudenkuvien edessä välttämättä koe 

itseämme riittämättömiksi. Meidänhän on määrä opettaa uutta sukupolvea, emmekä 

edes tiedä mihin. Kauppi (1994, 105-107) esittää ratkaisuksi esimerkiksi erilaiset 
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simuloidut oppimisympäristöt, kuten pelit joissa jäljitellään todellista toimintaa, 

oppimisen yhteisöllisyyden (esim. oppimistiimit eri oppilaitosten välillä) ja oppimisen 

verkostoitumisen erilaisiin toimintaympäristöihin (esim. koteihin, yrityksiin, kaupungin 

hallintoon, toisiin oppilaitoksiin, myös kansainvälisellä tasolla ). 

 

Opettajat joutuvat tänä päivänä pohtimaan yhä useammin sitä, miten opetetaan ja 

miten opitaan, kuin mitä opetetaan. Opettajan työ on työympäristön ja koulun 

sanelema. Opettaja toteuttaa tiettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä, ehtoja ja 

velvollisuuksia. Tämän vuoksi opettajan asemaa tulisi tarkastella koulun 

määrittämissä käytännöissä. Tämä voi olla yksi ristiriita nykyopettajien työssä, koska 

yhteiskunnan muuttuminen edellyttäisi aivan uudenlaista opettajuutta. Monet koulut 

pitäytyvät väkisin vanhoissa käytännöissä, mikä ahdistaa opettajan ammattitaitoa. 

Tämä puolestaan johtaa väsymiseen ja riittämättömyyden tunteisiin, koska opettajan 

on vaikea toimia jälkimodernissa yhteiskunnassa modernein välinein. (Antikainen ym. 

2000, 215-218.)   

 

Monet opettajakokelaat kavahtavat opettajilta vaadittavaa laajaa yhteiskunnallista 

tehtävää. Tämä on luonnollista, kun ajatellaan siihen liittyvää vastuuta ja 

koululaitokseen kohdistuvia odotuksia. Samalla näyttäytyy myös kulttuurin vaikutus, 

sillä monet ovat hakeneet opettajakoulutukseen aikansa kulttuurin innoittamana. Nyt 

opettajilta vaaditaan uuden tyypistä tehtävää. Tämä ilmenee opettajien väsymisenä 

ja toiveina palata tuttuun vanhaan tyyliin. Opetusmaailmassa kaivataan vanhaa 

oppilaitoskulttuuria ja aikaa, jolloin maailma oli nykyistä selvempää ja 

säädyllisempää, kuten Mikkola (2002, 192) asian tulkitsee. Paluuta vanhaan ei 

kuitenkaan ole näkyvissä, vaan oppilaitosten yhteiskunnallinen vastuu laajenee vielä 

nykyisestäänkin ja tämä näkyy mm. siinä, että opettajien työ laajenee sosiaalisesti. 

Oppilaitosten rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä korostuu, mikäli 

kansalaisia jatkossa jaetaan yhä selkeämmin a ja b –luokan kansalaisiin. Ohjaustarve 

lisääntyy, koska osa opiskelijoista vaatii muita enemmän opintojensa ohjaamista. 

Opettajalta edellytetään tukiopettajan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja jopa 

sosiaalityöntekijän osaamista ja roolia. (Mikkola 2002, 193-194.)  
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Opettaminen on osa opettajan työtä, mutta opettajan työhön liittyy muutakin. 

Opettajuuden lisäksi opettajan professioon sisältyy vastuuta yhteiskunnan ja 

koulutuksen kehityksestä (Luukkainen 2000, 50). Ruohotien (1996, 204) mukaan 

ammatillisesti ajan tasalla oleva opettaja tuntee oman alansa, ottaa vastaan 

haasteellisia ja riskialttiita tehtäviä, osoittaa kriittisyyttä ongelmien ratkaisussa sekä 

käyttää hyödykseen työstään saamaansa palautetta. Ammatillisesti ajan tasalla 

olevan opettajan asiantuntemusta arvostetaan niin kollegojen, kuin muidenkin 

asiantuntijoiden keskuudessa. Toisaalta, jos opettaja ottaa kirjaimellisesti ja 

tunnontarkasti kaikki häneen kohdistuvat vaatimukset ja paineet, voi syntyä 

mielenterveydellisiä ongelmia. Mielenterveydelliset syyt ovat merkittäviä 

työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen perusteita opettajien joukossa (Luukkainen 

2000, 213). Kriittisen ja analyyttisen ajattelutavan opettelu on itsesuojelua. Taustalla 

voi olla pelko siitä, että elleivät opettajat halua ottaa vastaan haasteellisia ja 

riskialttiita tehtäviä, he voivat joutua työttömiksi tai joutuvat tekemään epätyydyttäviä 

työtehtäviä.  

 

Pärjätäkseen postmodernissa yhteiskunnassa opettajien on asetuttava oppijoiksi 

oppilaidensa rinnalle. Koulun toiminnan ja käytänteiden muuttaminen ei ole helppo 

tehtävä, koska koululaitos vanhana instituutiona on hyvin pitkälle historiansa vanki ja 

sidoksissa rakentamiinsa normeihin, arvoihin ja olettamuksiin. Tähän asti ympäröivän 

yhteiskunnan nopeat muutokset eivät ole juuri heilauttaneet koulun järeää asemaa, 

mutta jälkimodernin yhteiskunnan vahvoilta vaikutuksilta ei pysty koululaitoskaan 

välttymään. Koulu- ja oppilaitosmaailma tarvitsee aivan uudenlaista ajattelua ja 

tulevaan tähtääviä toimintamalleja. Yhteiskunnan muutokset ovat niin nopeita ja 

ratkaisevia, ettei koulutuksen ja oppilaitosten ole mahdollista pysyä entisellään. 

Pinnalliset muutokset eivät myöskään riitä, vaan muutosten on oltava radikaaleja ja 

tulevaa ennakoivia. Arbol & Rikkinen (2000, 53-54) mainitsevat jopa nykyisen 

koululaitoksen korvautumisen toisenlaisella instituutiolla, jollei muutosten tarvetta 

oteta tosissaan.   

 

Aaltola (2002, 51) ei näe haasteita kuitenkaan pelkkinä ongelmina, vaan niissä piilee 

myös tärkeitä intressejä ja mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia ei kuitenkaan pysty 
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ymmärtämään ja hyödyntämään, ellei vaikeitakin haasteita pysty käsittelemään. 

Opettajille ei riitä enää koulussa opitut didaktiset ja teoreettiset opit, vaan opettajan 

on jatkuvasti rakennettava inhimillistä pääomaansa työn ohessa. Opettajilta 

edellytetään yhteiskunnan laaja-alaista tarkkailua, kritiikkiä ja kasvatuksesta 

huolehtimista, koska kasvatus edellyttää laaja-alaista elämännäkemystä. Opettajat 

tulee haastaa rakentamaan tietoisesti uudenlaista opetus- ja koulutuskulttuuria, 

uudenlaista arkitason eli käytännöllisen opettajuuden määrittelyä ja uudenlaisia 

opetuksen toimintatapoja. Kyse on vapaaehtoisuuteen perustuvasta tiimiytymisestä, 

ei ulkoapäin määräytyvästä yhteistyöstä. Onnistunut muutos vaatii opettajilta 

oppimista yhteistyöhön, kollegiaalisuutta, tiimityötä, avoimuutta, rohkeutta pyytää 

palautetta ja käsitellä sitä toimenpidetasolla. Muutoksen hallinta edellyttää koululta 

oivaltavaa ja taitavaa johtajuutta, tehokasta tiedonkulkua, kouluttautumista ja 

jatkuvaa keskustelua. Muutosprosessi on aina hidas ja jatkuva, mutta sen tulee olla 

hallittu ja hyväksytty. (Malinen 2002, 87; Aaltola 2002, 61; Syrjäläinen 2001, 65.)   

 

Muutokset vaikuttavat myönteisesti ammatillisten opettajien työhön myös siten, että 

yhteiskunnan ja työelämän muutokset rikastuttavat opettajan työtä. Opettaja on 

oppimisprosessin suunnittelija, ohjaaja ja arvioija. Hän on myös perehdyttäjä, 

valmentaja ja elämäntaitojen tukija (Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2002-2005. 

2002, 10). Tähän on pyritty vastaamaan myös ammatillisessa 

opettajakoulutuksessa, sillä opettajan avaintehtäviksi määritellään seuraavaa: 

”Opettaja ohjaa opiskelijoita hankkimaan ammattitaidon saavuttamiseksi 

tarpeellisia tietoja ja taitoja, antaa valmiuksia opiskelijoille itsenäisen ammatin 

harjoittamiseen. Hänen tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 

tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, kannustaa opiskelijoita 

jatko-opintoihin sekä innostaa opiskelijoita hankkimaan harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 

taitoja”.   

 

Opettajalta vaaditaan siis jatkuvaa ”terävyyttä” toimessaan. Taustalla vaikuttaa myös 

oppilaitosten välinen jatkuva kilpailutilanne tulevaisuudestaan. Oppilaitoksella on 

jatkuvuutta niin kauan, kuin sillä riittää opiskelijoita. Se taas riippuu oppilaitoksen 
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maineesta, joka usein samaistetaan opettajan opetusmaineeseen. Murroksissa 

esiintyy aina myös ristiriitaisia vaatimuksia. Opettajaopiskelijan on opittava 

sietämään ammattiinsa kohdistuvia ristiriitaisia vaatimuksia. Vaatimukset nousevat 

ympäröivästä yhteiskunnasta, joka käytännössä vastaa taloudellisista resursseista. 

Vaatimuksia asettaa hallinto, joka päättää osaltaan opetussuunnitelmasta. Myös 

työyhteisö ja opettajatoverit asettavat omia vaatimuksiaan. Päätettyään opiskella 

opettajaksi, on oltava halua, aitoa kiinnostusta ja sitoutumista ammattiin. 

Sitoutuminen merkitsee oman ammatin arvostusta ja uskoa siihen, että voi työllään 

vaikuttaa oppilaiden elämään ja saada aikaan myönteistä muutosta. Saadakseen 

parhaita tuloksia oppilaiden kanssa, tulee opettajalla olla halu kehittyä ja hankkia 

aktiivisesti täydennyskoulutusta. Tämä on ammattiopettajille välttämätöntä, niin 

nopeasti eri alat kehittyvät ja muuttuvat. Ammattitaidon ylläpitäminen on myös keino 

estää riittämättömyyden pelkoa.  

 

Ongelma on siinä, että tänään ja huomenna tuntuvat olevan kaukana toisistaan. 

Opettajankoulutuksen ja sen seurausten ajallinen etäisyys vaikeuttaa koulutuksen 

laadun arviointia ja koulutuksen kehittämistoimenpiteitä (Ojanen, 1995). Nykyisin on 

tullut esille myös työllistymisen seurannan tarve, jossa ei ole kysymys vain siitä, että 

työtä saadaan. On tärkeää, että koulutus antaa valmiudet myös muuttuvan 

yhteiskunnan uusiin ja erilaisiin työtehtäviin. Biotieteet ja tekniset alat ovat työnantajia 

huippuosaajille, joilla on opettajankoulutus. Kaupan ja teollisuuden aloilla tarvitaan 

asiantuntijuutta ja tutkimusosaamista. Opettajaopiskelijalla on mahdollisuus kääntää 

pelkotuntemuksiaan avarakatseisesti uusiin vaihtoehtoihin.  

 

Opettajien yhteistyösuhteet laajentuvat murroksessa. Työyhteisössä opettajat ovat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa päivittäin toisten opettajien kanssa. Opetukseen 

uudistuksia haluava opettaja, varsinkin jos hän on vasta ”taloon” tullut, kokee omien 

kollegojen taholta usein vastustusta uusia ideoitaan esittäessään. Etenkin 

vanhemman sukupolven opettajat eivät halua muuttaa käytäntöjään, koska uuden 

opettelu ei ole aina helppoa ja perinteiseen opettamiseen heillä on valmiit kaavat jo 

olemassa. Uusi opettaja saattaa turhautua, kun toteaa että hänen uudistus 

esityksenä säännöllisesti eliminoidaan. Yllätyksenä sekä uudistajille itselleen että 
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tutkijoille, kokeiluopettajat joutuivat usein kollegojen sekä piiloisen että avoimen 

hyökkäyksen kohteiksi. Kehittävän tiimityöskentelyn avainehtoja on avoin ilmapiiri. 

Jos yhteistyö opettajien kesken ei toimi, johtaa tämä opettajien eristäytymiseen 

toisistaan ja työskentelemään yksin toisiltaan tukea saamatta. (Niemi 1998, 122 -

123.)  

 

Antikainen ym. (2000, 213-215) pohtivat myös samaa kysymystä ja esittävät teorian 

opettajan sosialisaatiosta. Opettajuuden muodostuminen sitoutuu paljolti 

kouluinstituution käytäntöihin. Sosialisaatioketjussa opettaja usein hylkää niin omat 

kuin opettajakoulutuksen tarjoamat ideaalimallit hyvästä opetuksesta. Hän siirtyy 

vanhempien opettajakollegoiden ylläpitämän vakiintuneen käytännön toteuttajaksi, 

kun on tarpeeksi usein törmännyt koulussa vallitseviin opetusta määrittäviin 

reunaehtoihin. Teoriat opettajasosialisaatiosta voidaan kiteyttää hyvin ajatukseen, 

että pedagogiset ideat eivät ole yhtä kuin koulun jokapäiväinen työ. Opettajaksi 

opiskelijat voivat nähdä jo opintojen ollessa kesken pedagogisten ideoiden 

kestämättömyyden, ja he siirtyvät suoraan oman elämänsä elämänhistoriallisen 

koulukokemuksensa soveltamiseen. Nämä opit eivät puolestaan ole enää välttämättä 

toimivia muuttuneessa yhteiskunnassa, koska rakenteet, kulttuuri ja käytännöt ovat 

nykyajan nuorilla aivan toiset ja yhteiskunnan odotukset opetukselta paljon 

suuremmat. Näin ollen kehittämistarvetta on koulujen sisäisessä toimivuudessakin, 

eivätkä ongelmat johdu aina yhteiskunnallista muutospaineista.  

 

Nykyisin ihanteena pidetään yhteisöllistä koulua, jossa ihmissuhteet toimivat ja 

yhteisyötä tehdään paljon. Opettajien kesken tehdään paljon tiimityöskentelyä, 

ryhmätöitä ja aineryhmien yhteistyötä. Toisaalta, jos kokouksia, tiimejä ja 

palavereita, on liikaa voivat ne olla turhauttavia, sillä niihin kulutettu aika on 

luokkatyöskentelystä pois. Opettaminen voi jäädä toisarvoiseksi (Syrjäläinen 2002, 

36-38, 82). Vaikkakin ihanteena on yhteisöllinen koulu, jossa kaikki opettajat ovat 

tiiviissä yhteistyössä, tämä ei usein käytännön tasolla toteudu. Esimerkiksi Malisen 

(2002, 87) mukaan arkikäytäntö ja tutkimuksetkin ovat osoittaneet sen, että 

opettajat kokevat parhaimmaksi läheiseltä kollegalta saadun tuen. Samat 

mielenkiinnon kohteet yhdistävät ja kyseessä on paremminkin ystävyyssuhde kuin 
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työparisuhde. Tuen tulee perustua nimenomaan vapaaehtoisuuteen ja spontaanisti 

tapahtuneeseen yhteistyöhön eikä virallisiin kokouksiin tai palavereihin, jotta siitä olisi 

käytännön hyötyä. Todennäköisesti ystäväkollegalle uskalletaan ilmaista ne 

syvimmätkin pelot, jotka liittyvät omaan työhön.  

 

2.2 Opettajan työhön liittyvät mielikuvat ja käytännön todellisuus  

 

Kun opettajan työhön liittyvät mielikuvat ja käytännön todellisuus eivät vastaa 

toisiaan uransa alussa oleva opettaja voi joutua päivittäin törmäämään pelkoihinsa 

käytännön kohtaamisessa. Epävarmuus työpaikasta ja jatkuva juuri oikean 

lisäkoulutuksen harkitseminen ja hankkiminen lisäävät epävarmuutta. Lisäksi 

opettajan työhön liittyviin mielikuviin vaikuttavat vanhat uskomukset, joita on yleensä 

vaikea muuttaa.  

 

Kasvio (1995, 20) kirjoittaa palkansaajamentaliteetin kyseenalaistamisesta. 

Palkansaajamentaliteetti tarkoittaa työn kokemista lähinnä erilaisten esimiesten 

osoittamien tehtävien suorittamisena määrättyjä työehtoja noudattaen 

organisaatioissa, joihin ihmiset työmarkkinoilla ohjautuvat, ja yhteiskunta vastaa 

viime kädessä työtilaisuuksien järjestämisestä niitä tarvitseville. Edellisen tilalle ovat 

tulossa kokonaan uudenlaiset työhön osallistumisen ja sitoutumisen muodot. Jos 

opettajalla on alitajunnassa edellä kuvatun kaltainen mielikuva muuttumattomasta 

työstä tuntien pitämisenä ja pitkästä kesälomasta, voi käytännön kohtaaminen 

herättää pelkoja. 

 

Uuteen tuotantomalliin (emt. 18-19) liittyy olennaisesti myös aiempien suurten ja 

byrokraattisesti hallittujen organisaatioiden hajauttaminen, toimintojen siirtäminen 

pienissä joustavissa yksiköissä suoritettaviksi sekä viimeksi mainittujen keskinäisten 

yhteistoimintaverkostojen kehittyminen. Pienet joustavat yksiköt huolestuttavat 

opettajia, koska joustavuus voi pienissä syrjäisemmissä kouluissa tarkoittaa 

epävarmuutta työpaikasta. Yhteistoimintaverkostojen kehittyminen saattaa viitata 

sellaiseen vallankäyttöön, joka aiheuttaa opettajakunnassa stressiä.  
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Koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen oikeudenmukaiseksi kaikkia kohtaan 

on turhauttanut opettajia. Niukkuuden jakaminen niin oppimateriaaleista, koulun 

välineistöistä ja tarvikkeista on aiheuttanut lisätöitä opettajille. Tuntikehyksiä on 

pienennetty, kouluruokailuun varattuja rahoja on supistettu, opettajia on lomautettu. 

Koulumatkakustannusten kasvua ja mahdollisuutta vapaan sivistystyön opettamiseen 

ja oppimiseen on kunnissa jouduttu karsimaan. (Niemi 1998, 20-22.) 

 

Opettajan ammatilliseen koulutuksen sisältyi aikanaan ajatus, että opettajat ovat 

koulutuksen saatuaan ´valmiita´, eivätkä ammatissaan kaipaa koulutusta (Sahlberg, 

1998, 51). Nykyään järjestetään lisä-, jatko- ja täydennyskoulutusta, mutta 

opettajalla ei ole varmuutta siitä, mikä lisäkoulutus olisi järkevää ja tulevaisuudessa 

hyödyllistä. Pelkona on, että aikaa, vaivaa ja rahaa koulutukseen käyttänyt opettaja 

saa kuulla, ettei hänen käymäänsä koulutusta arvostetakaan uuden EU-direktiiviin 

tultua voimaan. Yhä useammin opettajalta odotetaan myös oppimateriaalinsa 

tuottamista. Jos opettaja on olettanut voivansa käyttää valmiita opetusmateriaaleja, 

pelkoa herättää mahdollisen arvostelun kohteeksi joutuminen oman materiaalin 

vuoksi. (Mäki-Komsi, 1999, 40.) 

 

Opettajan henkilökohtaisen elämänhistorian aikana syntynyt uskomusjärjestelmä on 

myös muutospelkojen lähde. Varsinkin ehdollistettujen ja jo elämänkaaren 

varhaisvaiheissa sisäistettyjen uskomusten muuttaminen on vaikeaa, koska ne ovat 

usein tiedostamattomia ja defenssimekanismien suojaamia. Tällaisten 

uskomusjärjestelmien murtaminen saattaa olla tuskallista ja persoonallisuutta 

pirstovaa. (emt. 48.) Kun verrataan viime vuosikymmenien muutosvauhtia 

opetustoiminnassa ja -ympäristössä olisi ihme, elleivät opettajat tuntisi pelkoja. 

Vaikka pelkojen tunnustamisesta ei enää nykyään seuraa huonon opettajan leima, on 

hyväksyvän suhtautumisen eteen vieläkin ponnisteltava.  

 

Yhteiskunnan muuttuminen merkitsee mm. sitä, että yhdessä jaettu näkemys koulun 

tarkoituksesta on murenemassa jatkuvaksi dialogiksi erilaisten näkemysten kesken. 

Aiemmin opettajat ovat olleet melko yksimielisiä opetusmenetelmistä ja -teorioista. 
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Nyt ne valitaan ja perustellaan itse. Valintoja seuraava kritiikki aiheuttaa ongelmia 

varsinkin ”kilteille opettajille”. (Luukkainen, 2000.) 

  

2.3 Ammatillisen opettajan työssään tarvitsemia osaamisalueita   

 

Nykyaikana ammattikorkeakoulun opettajilta vaaditaan opettamisen lisäksi 

työelämäprojektien tuntemista, kansainvälisyyttä, tutkimuksen kehittämistä, 

tutorointia yms. Muutoshalukkuus aikuisopettajuus verkko-opetus sekä resurssipula 

tuovat lisänsä myös ammattikorkeakoulun opettajan arkeen.  

 

Mäki (2000) on tutkinut ammattikorkeakouluopettajien sitoutumista työhönsä 

teoksessaan ”AMK-opettaja on kuin luotsi, pitää tietää karikot”, missä opettajat ovat 

kuvanneet AMK-opettajan työssään tarvitsemia osaamisalueita. ”Vanha 

opettajuuskäsitys on joutunut hetkessä sivuun, kun ammattikorkeakouluilta ja 

varsinkin sen toteuttajilta (opettajilta) odotetaan normaalin opetustyön lisäksi 

osallistumista työelämäprojekteihin yhdessä opiskelijoiden kanssa, kansainvälisten 

verkostojen luomista ja kehittämistä, omaleimaisen, ammattikorkeakouluun sopivan 

tutkimus- ja kehittämiskulttuurin luomista, opetussuunnitelmatyön kehittelemistä ja 

toteuttamista, ulkoisen liiketoiminnan käynnistelemistä eri koulutusaloilla, sekä oman 

muodollisen pätevyystason nostamista kaiken edellä todetun ohella”. (Mäki, 2000.)   

 

Mäen (2000) tutkimuksessa opettajat näkivät keskeisenä haasteena 

projektiopetuksen ja projektitoiminnan osaamisen kehittämisen. Projektitoiminnan 

nähtiin tuovan paineita opettajien työelämäosaamiselle. Opettajien tuli tuntea 

lähialueiden työpaikkoja, hallita yhteistyötaitoja eri ”kentän” toimijoiden kanssa sekä 

osata laatia rahoituspohjia ja suunnitelmia yhteistyölle rakentuvien 

työelämäprojektien suhteen. Opettajan taidot hyödyntää ja jäsentää koulutusta 

projektin kautta nähtiin myös tärkeäksi. 

 

Ammattikorkeakoulun opettajat kokivat tärkeäksi haasteeksi myös tutor-

opettajuuden.. Opettajat kokivat, että heillä oli liian vähän taitoja tutorointiin ja koko 

tutorointi koettiin epäselväksi. Tutoropettajan katsottiin tarvitsevan osaamista 
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itseohjautuvuutta korostavaan opettamiseen ja elinikäistä oppimista tukevaan 

ohjaukseen. Myös tiimityöskentely ja tiimityöskentelyn ohjaus nähtiin 

osaamisalueena, joka on tullut ajankohtaisemmaksi. Koulutuksen suunnittelijaroolin 

korostuminen opetustyössä katsottiin parhaiten onnistuvan kollegoiden kanssa 

tehtävissä tiimeissä. Yleisemminkin yhteistyötaitoihin koettiin tarvittavan jatkuvaa 

koulutusta. 
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Ammatillinen koulutus on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. 

Ammattikorkeakoulut uutena järjestelmän osana on saanut haastajan osan 

korkeakoulukentässä. Siksi juuri niissä tehdään uudistamiseen pyrkivää koulutus- ja 

kehittämistyötä. Tässä jatkuvassa muutoksessa AMK-opettajat tarvitsevat erityisesti 

henkistä sietokykyä kestää epävarmuutta ja epämääräisyyttä. He tarvitsevat myös 

muutosalttiutta ja -halukkuutta kaiken kehityksen keskellä. Aikuisdidaktiikkaan, 

verkostoitumista edistävään pedagogiseen työskentelyyn ja verkkopedagogisten 

taitojen lisäämiseen toivottiin keskityttävän enemmän jo opettajankoulutuksessa. 

(Mäki, 2000.)  

 

Opettajat kokivat hankalana resurssipulasta johtuvan opetusryhmien kasvun ja 

lähiopetuksen resurssien pienenemisen. Näiden kohdalta opettajankoulutuksen 

koettiin olevan irti todellisuudesta. Uusia pedagogisia menetelmiä korostetaan 

koulutuksessa, mutta niihin ei työelämässä anneta tarpeeksi mahdollisuuksia. 

Opettajat toivoivat saavansa koulutukselta myös enemmän konkreettisia 

toimintatapoja ja -malleja erilaisiin opetustilanteisiin. Hyvän opettajankoulutuksen 

osatekijöitä mietittäessä korostuivat projektivalmiudet, tutor-opettajuus ja 

ohjausvalmiudet. Myös opetussuunnitelmatyöskentelyyn ja opiskelijoitten 

henkilökohtaisten opintopolkujen ohjaamiseen ja seuraamiseen toivottiin saatavan 

enemmän valmiuksia. (Mäki, 2000.)  

 

2.4 Opiskelijat opetustyön haastajina 

 

Tässä kappaleessa käsitellään opettajan ja opiskelijan roolien suhdetta muuttuvassa 

yhteiskunnassa ja sen asettamassa arvomaailmassa. 

 

Vastuu oppimisesta siirtyy opiskelijalle 

 

Opettajan roolin muuttuessa oppimisen vastuu siirretään opiskelijalle. Kontrollin 

siirtyminen opiskelijalle itselleen vaatii oppimaan oppimista. Opettaja ei toimi enää 

tiedonjakajana, vaan yhteistyökumppanina ja työnohjaajana. Hän tunnistaa työtään 

määräävät ideologiset ja käytännölliset ehdot ja tiedostaa roolinsa erilaisten 
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kilpailevien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten etujen legitimoijana tai 

vastustajana. Kyseessä olevan opettajan työ ei ole vain pedagogista vaan 

yhteiskunnallista kulttuurityötä.  

 

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä  

 

Opettajat ovat kiinteimmässä yhteistyössä oppilaiden kanssa. Ammattioppilaitoksen 

opettaja kohtaa opiskelijat aikuisen, kasvattajan ja asiantuntijan roolissa. Opettajan 

työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, ja siihen liittyy erilaisia odotuksia ja jännitteitä. 

Lisäkuormitusta siihen tuovat nykyiset erilaisista kulttuurillisista taustoista johtuvat 

tekijät. Opiskelijat eivät käyttäydy enää tietyn saman kaavan mukaan, vaan heitä 

jokaista tulisi kohdella omana yksilönä ja kulttuurillisten taustatekijöiden 

ymmärtäminen auttaisi siinä. Monin tavoin erilaiset nuoret tuovat oman haasteensa 

opettajien työhön.  

 

Irrallisuus ympäröivästä maailmasta ja jälkeenjääneisyys leimaavat koulua ja 

opettajankoulutusta. Muuttumattomuus on koettu sekä negatiivisena että 

positiivisena asiana. Paikalleen jämähtäminen kuvaa jäykähköä toimintaa kouluissa, 

koska muutokset eivät tapahdu yhtäkkiä. Kuitenkin kouluissa toivotaan olevan jotakin 

pysyvää, perinteistä ja traditioita siirtävää. (Niemi 1998, 26). Aiheuttavatko 

vastakkainasettelut pelkoa?   

 

Opettajan rooli on muuttunut entisestä autoritaarisesta roolista enemmän oppilaan 

ohjaajaksi ja tukijaksi. Opettaja nähdään oppaana, kumppanina, oppilaalle hänen 

tiedonpolullaan. Tällöin opetuksessa on tärkeää se, että minkälaista on opettajan ja 

oppilaan kanssakäyminen (Syrjälainen 2002, 62-66). Toisaalta opettajan ajasta 

luokkatyöskentelyn osuus on entisestään pienentynyt. Miten opettaja pystyy 

tutustumaan kaikkiin oppilaisiinsa niin syvällisellä tasolla, että heidän välilleen voisi 

syntyä todellista vuorovaikutusta, joka on hyvän opettajuuden perusteita? Käytäntö 

on usein ristiriidassa tavoitteiden kanssa ja aiheuttaa opettajassa riittämättömyyden 

tunteita.  
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Monimutkaistuva yhteiskunta  

 

Nuorten käsitykset tulevaisuudesta kuvastavat nykyajassa vallitsevaa ristiriitaa; 

osaksi eletään teollisessa yhteiskunnassa, mutta joissakin asioissa tämä kausi on 

ohitettu aikaa sitten ja elämmekin jälkimodernissa ajassa. Nuorten käsitys omasta 

elämästä ovat optimistisia ja perustuvat perinteisessä modernissa ja 

teollisuusyhteiskunnassa kehittyneeseen hyvän elämän malliin. Taloudellinen ja 

materiaalinen onnistuminen ymmärretään onnellisuuden synonyymiksi. Ympäröivää 

yhteiskuntaa ja maailman tulevaisuutta koskevat tulevaisuudenkuvat koetaan 

kuitenkin ahdistaviksi. Ne perustuvat usein julkisuudessa ja mediassa esitettyihin 

globaaleihin uhkakuviin, joiden uskotaan toteutuvan. Nämä kahdesta erilaisesta 

aikakausitulkinnasta kumpuavat tulevaisuudenkuvat kertovat samasta 

todellisuudesta, mutta saattavat silti yksilön ristiriitaisiin ajatuksiin. Tällaiset nuorten 

ristiriitaiset käsitykset tulevaisuudesta asettavat haasteita ja ongelmia kasvattajille, 

vanhemmille ja koulutuspolitiikasta päättäville. (Rubin 2000, 38.) 

 

Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa nuorten kyky hallita sosiaalista ja kulttuurista 

todellisuutta sekä luoda omaa identiteettiä ovat tulleet yhä tärkeämmäksi. Sosiaalisia 

ja kommunikatiivisia taitoja ei opita vain koulussa, vaan myös vertaisten eli muiden 

lasten ja nuorten välisessä sekä vanhempien ihmisten kanssa tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa. Nuorten koulukokemiseen perustuen pitäisikin kehittää 

neuvottelukulttuuria ja sosiaalista oppimista. Modernisaation nopeudesta johtuen 

kouluorganisaation jälkeenjääneisyys heijastuu nuorten pahanolon kautta ja merkit 

ovat ilmeiset. Opiskelijat eivät sinänsä ole muuttuneet, vaan heitä ympäröivä 

yhteiskunta vaatimuksineen ja siihen muutokseen on nuorten välillä vaikea vastata. 

(Antikainen ym. 2000, 339.)  

 

Motivoituminen  

 

Opetussuunnitelma ja koulun käytänteet pohjautuvat siihen käsitykseen, että 

opettajilla ja oppilailla on samansuuntaiset tavoitteet koulutyöhön (Lepola &Vauras 

2002, 16). Koulutyöhön motivoitumattomia oppilaita on kuitenkin kaikilla 
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koulutusasteilla. Nuorten suhtautumista työhön ei määrää enää protestanttinen 

velvollisuusetiikka, vaan yksilön tarpeet ja elämäntilanne (Kasvio, 1995, 122). 

Työmarkkinoiden epävarmuus vähentää opettajan mahdollisuuksia motivoida 

opiskelijoita työllistymiseen vetoamalla. Opettajat ovat karkeasti arvioineet, että mm. 

yläasteella koulutyötä häiritsevien oppilaiden osuus on kasvanut viimeisten vuosien 

aikana 10–15% (Kiviniemi 2002, 127). On johdonmukaista, että myös 

ammatillisessa koulutuksessa levottomien ja ongelmanuorten osuus tulee 

kasvamaan. Opettaja voi kokea omat vaikutusmahdollisuutensa, ihmissuhdetaitonsa 

ja käyttämänsä opetuksen toimintamallit em. nuorten kanssa puutteelliseksi ja tästä 

syystä kokea riittämättömyyden tunteita.  

 

Opiskelijoiden joukossa voi olla henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista omaa 

aktiivisuutta opiskeluun. Oppilaan motivoitumattomuus saattaa aiheuttaa 

pahimmassa tapauksessa häirintää oppitunneilla. Yksikin ”häirikkö” saattaa kuluttaa 

opetustunnin resursseista yli 50 prosenttia. Tämän toistuessa pitempään on 

opettajan henkinen voimavara todella koetuksella. Hankalien tilanteiden hallinta vaatii 

opettajien vuorovaikutustaitojen kehittyneisyyttä. ”Oppilaat tuovat kotiensa paineita 

väistämättä mukanaan myös kouluun, jossa ne näkyvät esimerkiksi lisääntyvänä 

rauhattomuutena, puutteellisena keskittymiskykynä, väsymyksenä ja kiusaamisena”. 

( Niemi, 1998, 130.) 

 

Opettajan työssä syntyy helposti riittämättömyyteen johtavia kysymyksiä: Tunteeko 

opettaja itsensä ’huonoksi opettajaksi’, koska ei saa kaikkia oppilaitaan innostumaan 

opettamastaan asiasta? Kokevatko opettajat riittämättömyyden pelkoa siitä, että he 

eivät pysty omasta mielestään opettamaan niin innostavasti, että kaikki oppilaat 

motivoituisivat aiheeseen? Pitäisikö opettajan ymmärtää paremmin omat rajansa ja 

luovuttaa harteiltaan vastuuta oppimisesta opiskelijalle itselleen sekä ymmärtää, että 

ei aina ole opettajasta tai opetuksen laadusta tai toimintamallista kiinni, jos opetus ei 

oppilasta kiinnosta.  
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Syrjäytyminen  

 

Yksi suurimmista nuoria kohtaavista uhkista on syrjäytyminen, mikä näkyy myös 

koulumaailmassa. Nuoret asuvat yhä pitempään vanhempiensa hoivissa ja 

uusavuttomuus lisääntyy, esim. sopivien asuntojen puutteen vuoksi nuoret eivät 

pääse itsenäistymään. Masentuneisuus ja päihteiden väärinkäyttö lisääntyy, kun 

nuoret kokevat olevansa epäonnistujia. Nuori ei ole kyennyt saavuttamaan sitä 

materiaalista onnelaa, joka hänellä on ollut onnistuneen tulevaisuuden ja hyvän 

elämän taustalla. Hyvän elämän saavuttaminen voi tuntua myös mahdottomalta, 

vaikka nuori olisi käynyt kouluja ja menestynyt opinnoissaan hyvin. Näissä 

tapauksissa nuori syyttää epäonnistumisesta yhteiskuntaa ja ahdistus puretaan 

jengien kautta erityisryhmiin, kuten ulkomaalaisiin, pakolaisiin tai muihin 

marginaaliryhmiin. Huumaavien päihdeaineiden käytön lisääntyminen nuorison 

keskuudessa ei vähennä tätä kuormitusta tulevaisuudessakaan. Tästä saattaa olla 

seurauksena se, että opettajat joutuvat jopa väkivallan uhkaamaksi. Etenkin 

tulevaisuudessa joudutaan pohtimaan ja opiskelemaan, miten nämä tilanteet ovat 

hallittavissa. (Rubin 2000, 44-45.)  

 

Nuorisokulttuureilla, joita vanhempien on joskus vaikea ymmärtää, on luja ote 

nuorista. Lehtisalo ja Raivola (1999, 15-16) näkevät lasten ja nuorten 

auktoriteettisuhteen muuttuvan neuvottelusuhteeksi ja pyrkimykseksi konfliktien 

välittämiseen ja sovitteluun. Yhteenkuuluvuuden tunne heikkenee. Yhä nuoremmille 

keskeiseksi sosiaalistajaksi muodostuvat vertaisryhmät, joissa vallitsee ankara 

kilpailuhenki. Eteenkin opettajalla, jolla ei ole tietoa nuorisokulttuurien vaikutuksista 

ja oppilaidensa jokapäiväisestä kokemusmaailmasta, on vaikea ymmärtää 

oppilaitaan. Jos itse on suorittanut ”putkimaisen” opiskelu-uran peruskoulusta 

lukioon ja yliopistosta opettajaksi, eikä edes kesätöissä ole ollut tekemisissä 

erityyppisten ihmisten kanssa, voi suhtautuminen oppilaisiin olla vaikeaa. 

Teoreettinen tietotaito ei riitä, jolloin opettaja voi alkaa pelätä työtään.  

Konfliktitilanteisiin opettaja ei useinkaan ole saanut koulutuksen kautta opetusta, 

vaan lähinnä kokemus tuo mukanaan tiedon ja taidon niiden selvittämiseksi. Näissä 

tilanteissa opettajan tulee kohdella kaikkia oppilaita tasapuolisesti, ettei kukaan koe 
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joutuvansa syrjityksi erilaisuutensa vuoksi. ”Kouluyhteisössä olisi tarpeellista 

keskustella konfliktitilanteista ja toimintatavoista, joilla niitä ratkaistaan. Mikäli koulua 

halutaan kehittää yhteisöksi, jossa kaikkia sen jäseniä kuunnellaan ja jossa jokaisella 

jäsenellä on oikeus vaikuttaa yhteisöä koskeviin tärkeisiin asioihin, nousee 

keskeiseksi haasteeksi koulun keskustelukulttuurin kehittäminen” (Niemi, 1998, 81).  

 

Aikaisemmin oletettiin opiskelijan passiivisena kuuntelevan opettajan opettamista, 

mutta nykyisin uudet oppimiskäsitykset ovat vallalla. Opettajille opetetaan aktiivisen 

oppimisen käsitettä, jossa opiskelija itse on pääroolissa ja opettaja valmentajan 

roolissa. Opiskelija hankkii tietoa aktiivisesti ja oppii samalla oppimismenetelmiä, 

joita hän voi tulevaisuudessa käyttää työelämässä. 

 

2.5 Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen   

 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen vaikuttavat koko koulumaailmaan 

yksityisen opiskelijan ja opettajan tasolta aina organisaation ylimmälle tasolle 

saakka. Tietotekniikan käyttö sekä menetelmällisellä tasolla että informaation 

hakemisen tasolla voi vaikuttaa opettajille riittämättömyyden ja pelon tunteita. 

 

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen aiheuttaa muutoksia opettajan 

toiminnassa, organisaation rooleissa, teknologian merkityksessä ja 

opetusmenetelmissä (Mäki-Komsi 1999). Uusien viestintä- ja opetusmenetelmien 

käyttöönotto on ahdistuksen aihe, jollei aikaa ole varattu tekniikan oppimiseen ja 

alkuvaiheen lisääntyneeseen työmäärään. Joillakin opettajilla on huonon tai 

olemattoman ohjauksen vuoksi syntynyt vastenmielisyys uusia teknologisia 

apumenetelmiä kohtaan. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöönoton pelot ovat 

sidoksissa opettajan ikään ja siihen sukupolveen, johon hän kokee kuuluvansa. (Mäki-

Komsi 1999, 49.) Osa opettajista tuntee itsensä vanhoiksi, kun huomaa 

kyseenalaistavansa uudessa viestintäteknologiassa asioita, joita nuoremmat pitävät 

itsestäänselvyyksinä. 
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Opettajan ja opiskelijan työhön vaikuttavat tieto- ja viestintätekniikan uudet 

sovellukset. Oppilaitoksissa toiminnan kehittäminen on haasteiden edessä. 

Verkkopohjaiseen kulttuuriin siirtyminen muuttaa nykyisiä koulutuskäytäntöjä, 

toimintakulttuuria ja normeja. Opettamisen ja oppimisen kannalta teknologian 

hyödyntämiseen liittyy mahdollisuuksia sekä rajoituksia ja ongelmia. Opettajan työn 

haasteena on perehtyä avoimien oppimisympäristöjen sekä verkko-opetuksen ja -

opiskelun ohjaukseen ja toimintakulttuuriin. Pedagogisen osaamisen lisäksi tarvitaan 

verkkopedagogiikan käytännön taitoja. (Sallila & Kalli 2001.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien käyttö edellyttää opetushenkilöstöltä 

sitoutumista, sillä toimivien pedagogisten mallien kehittämiseen ja kulttuurin 

uudistamiseen kuluu aikaa. Monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen ohjausjärjestelmään 

kuuluvat verkkomateriaalit, oppimistehtävät ja tutorointi. Yhteisöllisen oppimisen 

tutorointi on vuorovaikutuksen ja opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin 

tukemista. Opiskelijoita on autettava kasvamaan itseohjautuviksi ja toistensa 

oppimisen ohjaajiksi. Parhaimmillaan tutor tukee opintojen taitekohdissa. 

Yhteisöllisyyden toteutuminen verkkoympäristössä on haasteellista tietokoneen 

toimiessa opettajien ja opiskelijoiden tuttuna, myönteisenä työkaluna. Verkko-

opiskelussa oppimista edistävistä tekijöistä mainittakoon opettajan palaute ja 

estävistä tekijöistä opiskelijan yksinäisyys ja vaikeudet verkkoyhteyksissä sekä 

opintojen vaativuus. (Sallila 2001, 10.) 

 

Koiviston ja Ilomäen (2001, 240) mukaan työelämän vaatimusten edellyttämänä 

toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajien tieto- ja viestintätekniikan 

osaaminen on parantunut ja käyttö lisääntynyt, toisaalta eri alojen opettajien välillä 

on eroja. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja opiskelleet tekniikkaa itsenäisesti. 

Käytännössä osaaminen ei kuitenkaan riitä, koska tietoverkkojen integroiminen 

opetukseen on ollut vähäistä. Tietoverkkojen käyttö opetusmenetelmien 

monipuolistajana etäopiskelumenetelmin voisi olla hyödyksi. Uusimmat 

oppimisteoriat korostavat myös tietoverkkojen käyttöä yhteisöllisen tiedonrakentelun 

välineenä. Tähän saakka tietoverkot ovat olleet tiedonhaun apuna. 
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Opetuskäyttö edellyttää opettajien omaa tietokoneenkäyttötaitoa ja -mahdollisuutta. 

Siksi opettajien käyttöön tulisi lisätä tietokoneita opetus- ja työtiloissa. 

Tietoverkkojen opetuskäyttöä hidastaa myös riittämätön pedagoginen koulutus ja 

tuki. Iäkkäämpien opettajien koulutukseen tarvitaan enemmän kursseja ja uusien 

oppimiskäsitysten omaksumista; aikaisemmin pedagoginen koulutus on perustunut 

opettajakeskeiseen oppimiskäsitykseen. Kehittämishankkeiden yhteydessä 

tapahtuva koulutus liittää oppimisen todelliseen käyttötilanteeseen, jossa opettaja 

voi soveltaa osaamistaan. Opiskelijoiden tulevan ammattitaidon kannalta on 

välttämätöntä, että opettajat käyttävät ja soveltavat tieto- ja viestintätekniikkaa 

opetuksessaan. 

 

Koiviston ja Ilomäen (2001, 241) mukaan työelämän vaatimusten edellyttämänä 

toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajien tieto- ja viestintätekniikan 

osaaminen on parantunut ja käyttö lisääntynyt, toisaalta eri alojen opettajien 

välillä on eroja. Opettajat ovat saaneet koulutusta ja opiskelleet tekniikkaa 

itsenäisesti. Käytännössä osaaminen ei kuitenkaan riitä, koska tietoverkkojen 

integroiminen opetukseen on ollut vähäistä. Tietoverkkojen käyttö 

opetusmenetelmien monipuolistajana etäopiskelumenetelmin voisi olla hyödyksi. 

Uusimmat oppimisteoriat korostavat myös tietoverkkojen käyttöä yhteisöllisen 

tiedonrakentelun välineenä. Tähän saakka tietoverkot ovat olleet tiedonhaun apuna. 

 

Sosiaali- ja terveysalalla opettajat käyttivät eniten tietokoneita työn suunnittelussa ja 

opetuksen valmistelussa. Sähköpostilla pidettiin yhteyttä opiskelijoihin ja oman alan 

asiantuntijoihin. Se on siis verkostoitumisen apuväline. Varsinaisessa opetuksessa 

tietokoneita käytettiin muita aloja vähemmän. Opettajat tarvitsevat laitteita, 

koulutusta, tukea ja kehityshankkeita muita enemmän. Tieto- ja viestintätekniikan 

pedagoginen käyttö on alussa. Palvelualojen opettajat sijoittuvat tietoteknisiltä 

taidoilta edellisten välille. He olivat tyytyväisiä saamaansa tietotekniseen ja 

pedagogiseen tukeen. (Emt, 242.) 

 

Ammatillisten oppilaitosten opettajien haasteena on uusien vaatimusten mukaisten 

käytänteiden omaksuminen omalla alalla. Verkostoituneet yhteishankkeet 
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oppilaitosten ja työelämän välillä, yhteisölliset tiedonrakentelusovellukset ja 

opiskelijoiden itsenäiset hankkeet tukevat opettajien nykyisiä valmiuksia.   

 

Opettajien tietokoneen käyttö on erilaista eri aloilla. Tekniikan alalla tietokoneita 

käytetään opetuksessa muita enemmän ja opettajat ovat ahkeria tietoverkkojen 

käyttäjiä. Sähköpostia käytetään verkostoitumista ajatellen mielekkäästi, 

yhteydenpitoon asiantuntijoihin. Tekniikan alan opettajilla lienee parhaimmat 

mahdollisuudet uusimpien verkko-opiskelun sovelluksien käyttöön. (Koivisto & 

Ilomäki 2001, 241.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla opettajat käyttävät eniten tietokoneita työn suunnittelussa 

ja opetuksen valmistelussa. Sähköpostilla pidetään yhteyttä opiskelijoihin ja oman 

alan asiantuntijoihin. Se on siis verkostoitumisen apuväline. Varsinaisessa 

opetuksessa tietokoneita käytetään muita aloja vähemmän. Opettajat tarvitsevat 

laitteita, koulutusta, tukea ja kehityshankkeita muita enemmän. Tieto- ja 

viestintätekniikan pedagoginen käyttö on alussa.  

 

Palvelualojen opettajat sijoittuvat tietoteknisiltä taidoilta edellisten välille. He olivat 

tyytyväisiä saamaansa tietotekniseen ja pedagogiseen tukeen. (Koivisto & Ilomäki 

2001, 242.) 

   

Tietotekniikan kehitys on tuonut mukanaan nopeasti muuttuvan ympäristön 

opettajien käyttöön. Median tuoma suuri tietomäärä vaatii opettajalta kykyä 

havainnoida, valita ja arvioida oppimista palveleva olennainen aines siten, ettei se 

huku informaatiotulvaan. Monelle opettajalle jo itse viestintävälineiden käyttö tuottaa 

ylimääräistä päänvaivaa. Oppilaiden taidot saattavat olla usein paremmat, joten 

opettajien kannatta niitä hyödyntää. Lopuksi on todettava, että tieto- ja 

viestintätekniikan osaaminen on vain yksi osa ammattitaitoa.. Tärkeintä on opettajien 

tietoinen ja tavoitteellinen ammatillinen kehittäminen.  
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2.6 Lisääntynyt ja laajentunut arviointi  

 

Arviointi on laajentunut koulumaailmassa yhtäältä oppilaskeskeisempään, henkistä 

kasvua ja suvaitsevaisuutta korostavaan suuntaan, toisaalta oppilaitosten 

tulosvastuullisuutta ja tilitysvelvollisuutta korostavaan suuntaan. Tämä jännitteisyys ja 

ristiriitaisuus ovat omiaan aiheuttamaan riittämättömyyden tunteita opettajalle.  

 

Lisääntynyt arviointi voi olla opettajan pelon ja riittämättömyyden lähde. Nykyisin 

arvioinnin taustalla on kaksi painotusta: oppilaskeskeisyyttä ja oppilaslähtöisyyttä 

korostava suuntaus eli oppilaan tasolla liikkuva arviointi ja toisaalta myös koulujen 

tuloksellisuutta, tulosvastuuta ja tilitysvelvollisuutta korostava suuntaus, joka 

sijoittuu järjestelmätasolle. Nämä suuntaukset ovat usein keskenään ristiriitaisia ja 

aiheuttavat koulutyöhön ja myös opetussuunnitelmatyöhön jännitteitä. 

Opetussuunnitelmissa korostetaan oppilaiden henkistä kasvua, itsearviointia ja 

suvaitsevaisuuden merkitystä, mutta samalla opettajia ja oppilaitoksia pakotetaan 

kilpailemaan keskenään taloudellisista resursseista.   

 

Arvioinnilla on keskeinen vaikutus opetukseen ja opettajan rooli on muuttunut, sillä 

oppilaslähtöinen arviointi on koettu työläämmäksi kuin entinen. Toisaalta nykyisin 

oppilastasoisessa arvioinnissa voidaan käyttää monipuolisemmin erilaisia työmuotoja 

ja myös oppimisprosessin arviointi on tullut mahdolliseksi. Voidaan kysyä, 

kokevatko opettajat riittämättömyyden tunteita nimenomaan arvioinnin osittain 

ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi? Miten opettajat kokevat arvioinnin ja miten he 

uskovat sen tulevaisuudessa muuttuvan? Ovatko nykyiset arviointikäytänteet 

helpottaneet ja monipuolistaneet opettajan työtä? Koetaanko lisääntynyt arviointi 

lisääntyneet työmäärän myötä yhdeksi riittämättömyyden tunnetta aiheuttavaksi 

asiaksi? 

 

Oppilaiden arvioinnissa käytetään uusia menetelmiä. Yhä useammin on siirrytty 

yksilöllisemmän arvioinnin käyttöön, jossa kiinnitetään huomiota henkilön kykyyn 

soveltaa teoriatietoa. Aikaisemmin korostui arviointi kokeiden avulla, jotka mittasivat 

usein opiskelijan yksittäisten tietojen muistamista, eivät niinkään soveltamistaitoja.  
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Kysymyksiä ja jopa pelkoa on herättänyt oppimistuloksien arviointijärjestelmän 

kehityssuunta. Integroituja arviointeja ulotetaan ammatilliseen koulutukseen. 

Opiskelijoiden valmiuksien lisäksi arvioidaan osaamista monipuolisesti. Mm. 

oppimaanoppimisen valmiudet, kommunikaatiotaidot ja itsensä kehittämishalukkuus 

ovat nykyisin arvioinnin kohteita. Niemi (1998, 23) viittaa täydennyskoulutuksen 

tarpeellisuuteen.  

 

Arviointi järjestelmätasolla, kilpailuttaminen  

 

Arviointi mahdollistaa oppilaitosten listaamisen paremmuusjärjestykseen, ja siitä 

voidaan siirtyä kilpailemaan opiskelijoista. Markkinavoimat ja keskinäinen kilpailu 

ovat tulleet liikemaailmasta kasvatukseen. Markkinatalouden mekanismit eivät edistä 

kasvatustyötä, joka nähdään ihmisten kohtaamiseksi ja henkisen kasvun 

tukemiseksi. Niemi (1998, 139) toteaa koulujen tarvitsevan työrauhaa ja tukea 

meneillään olevien prosessien toteutukseen ja arviointiin.  

 

Tukea kilpailuttamisen kritiikille löytyy myös Sallila & Niemelän (1999, 89) 

toteamuksesta, että opettajan työ edistää ihmiseksi tulemista, joten opetuksen ja 

opettajien on oltava valmiita vastaamaan nykyisiin sosiaalisiin paineisiin ja 

säilyttämään eettinen näkemyksensä ihmisistä huolehtimisesta opetus- ja 

oppimisprosesseissa, muodostaen siten koulutuksen sisimmän ytimen.  

 

Kouluilla on merkittävä yhteiskunnallinen voima, mutta sen merkitys uudistuvana ja 

tulevaisuuteen ohjaavana väylänä on aiheuttanut hämmennystä sekä pelkoa 

opettajissa. Keskustelua on käyty koulujen profiloitumisista. Laadukas ja paremman 

ympäristön tarpeet huomioiva opetussuunnitelma vaatii siis edelleen kehittämistä. 

 

2.7 Muita riittämättömyyden lähteitä opettajan työssä  

 

Opettaja joutuu sietämään epävarmuutta työssään. Tänä päivänä opettaja ei voi 

sulkeutua koulun seinien sisään vaan kohdata tulevaisuus uutena ja aina hieman 

rohkeampana. Opettaja on kansainvälistyvän yhteiskunnan aktiivinen kehittäjä ja 
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opettajien verkostoituminen ja yhteistyö voivat lieventää jatkuvan kehittämisen 

pelkoa.  

 

Kansainvälistyminen haasteena. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin on 

asettanut paineita kansainvälistymiseen. Kulttuurimme ja arvoperustamme ovat 

saaneet uusia aineksia. Kansallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja 

kansainvälisyyteen liittyvä monikulttuurisuus merkitsevät uudenlaista identiteetin 

selkiyttämistä. Vaikka arvostamme kulttuurimme omaleimaisuutta ja taitoa toimia 

oman kulttuurin tulkkina, niin yhdentyvässä yhteiskunnassa kaupallinen ja kulttuurinen 

kanssakäyminen vilkastuu. Koulutuksen on vastattava tähän haasteeseen. Myös 

oppilaitosten vuorovaikutus eri maiden oppilaitosten kanssa on kasvanut, mikä on 

lisännyt opettajien vuorovaikutustaitojen - yhtä hyvin kielitaidon ja kulttuurien 

tuntemuksen kuin sähköisten vuorovaikutustaitojen tarpeita. Pelkoja herättää, onko 

opettajalla aikaa opettamisen ohessa opiskella kieliä, kulttuureita ja mediaa? (Heikkilä 

& Aho, 1995; Niemi 1998, 23.) 

 

Kasvatusvastuun lisääntyminen. Opettajien kuormitusta lisää se, että riittävän 

hyvää kasvatustulosta on vaikea määritellä (Luukkainen 2000, 213). Opettajat voivat 

ottaa itselleen henkisen taakan jokaisesta heikosti kasvatustoimiin reagoivasta 

opiskelijasta. Vanhempien työkiireet ovat lisänneet koulujen kasvatusvastuuta. 

Yhteiskunnallista keskustelua kasvatusvastuun jakautumisesta on käyty vilkkaasti, 

mutta opettajien kannalta hyödyllisintä olisi tutkia millaiset kasvatusmenetelmät ovat 

tehokkaita kouluympäristössä. Opettajien olisi hyvää pitää mielessä, ettei heiltä voi 

vaatia rajatonta määrää kasvatustoimia.   

 

Elinkeinoelämän vaatimukset. Massatuotantoyhteiskunnan tarpeisiin 

rakentuneiden työelämän instituutioiden toimintatapojen on muututtava, jotta ne 

pystyvät vastaamaan mahdollisimman hyvin muodostumassa olevan jälkiteollisen, 

joustavan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. Kun yritykset vaativat omiin 

tarpeisiinsa soveltuvaa täsmäkoulutusta, ja monet opiskelijatkin vaativat tätä, olisi 

opettajan pystyttävä arvioimaan opiskelijan tarvitsemat taidot elinikäisen oppimisen 
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perspektiivistä. Koska opettajille on siirretty vastuuta oppisisällöstä, opettajan pelon 

lähteenä voivat olla väärät oppisisältövalinnat.  (Kasvio, 1994, 19.) 

 

Koulussa opitun soveltamiskelpoisuus. Postmodernissa yhteiskunnassa 

koulun ja sen ympäristön vahvan rajan voidaan nähdä olevan murtumassa. 

Odotetaan, että koulu suuntautuu yhä enemmän ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin 

koulun ja esimerkiksi elinkeinoelämän ja teollisuuden yhteistyön oletetaan 

lisääntyvän. Nyky-yhteiskunnassa tieto lisääntyy ja uusiutuu nopeasti, joten myös sen 

mitä ja miten opetetaan, täytyy uudistua nopeasti. Opetuksen sisältöjen on 

uudistuttava jatkuvasti, jotta yleiset yhteiskunnalliset tekijät ja työelämän tarpeet 

tulisi huomioiduiksi. Ennen oletettiin, että koulussa opitut tiedot ja taidot ovat 

helposti sovellettavissa kouluelämän ulkopuolella, mutta on huomattu, että 

osaamisen siirtäminen oppimistilanteesta käytännön sovellukseen on 

monimutkaisempi asia, mitä on aikaisemmin oletettu. (Kiviniemi, 2000, 30-33; 

Lehtinen & Hiltunen, 2002, 6.) 

  

Muuttuvat opetussisällöt. Miten edellä kuvatun kehityksen uskotaan vaikuttavan 

tulevaisuuden opetukseen ja minkälaisiin muutoksiin se mahdollisesti johtaa? On 

mahdollista, että nopeasti muuttuvien opetussisältöjen myötä opettaja tuntee 

riittämättömyyden tunteita omasta ammattiosaamisestaan. Myös kasvavat 

vaatimukset siitä, että opetettavien ainesisältöjen tulisi hyödyntää elinkeinoelämää 

esim. tutkimuksellisen otteen kautta, lisäävät opettajan paineita kasvaa 

ammatillisesti tutkivan opettajuuden suuntaan. Toisaalta rajan vetäminen oppilasta 

kasvattavan ja hyödyntävän sekä yhteiskuntaa pitemmällä ajanjaksolla palvelevan 

ammatillisen opetuksen ja toisaalta lyhytjänteisesti vain työelämää hyödyntävän 

opetuksen välillä on joissakin tapauksissa vaikeaa tehdä. Nämä ovat vaikeita 

yhteiskunnan moraalisiin arvoihin liittyviä asioita, joita opettaja joutuu pohtimaan, 

kuten myös kiinteästi opettajan työhön liittyvää rahaa ja valtaakin. ( Sallila & Malinen, 

2002, 192-197.) 

  

Yhteistyön rakentaminen osana opettajan ammattipätevyyttä. 

Tietoteknisten yhteyksien kautta muodostuneet verkot ovat helpottaneet ja 
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nopeuttaneet koulun ja yritysten välistä yhteistyötä, josta on poikinut monia sekä 

koulun että työelämää hyödyttäviä projekteja. Tällaisia yhteistyömuotoja ovat esim. 

kummikoulu- ja leirikoulutoiminta, kerhotoiminta, kilpailut, koulutus- ja 

tutustumistilaisuudet sekä laitteiden ja laboratorioiden opetuskäyttö. On kuitenkin 

huomattu, että monesti yhteistyö on nimenomaan opettajien varassa tapahtuvaa ja 

yhteistyön rakentaminen nähdään osana opettajan ammattipätevyyttä (Lahtinen & 

Malinen, 2002, 141). Lisääntyvä yhteistyö koulun ja työelämän välillä voidaan nähdä 

opettajan jaksamista ja omaa ammatti-identiteettiä vahvistavana asiana. Lisääntyvä 

yhteistyö tuo varmasti myös muutoksia ammatilliseen koulutukseen. Millaisia 

vaikutuksia opettajat ennakoivat tulevaisuudessa tällä olevan suhteessa omaan 

työhönsä?  

 

Aktiiviset työelämäyhteydet. Pysyäkseen kehityksessä mukana opettajalla tulisi 

olla myös hyvät työelämäyhteydet. Oppilaitosten tavoitteena on kouluttaa 

ammattihenkilöitä, joten opettajan tiedon tulisi olla sen tiedon tasolla, mitä 

työelämässä sovelletaan. Opettajalla tulee olla aktiivisuutta hankkia uutta tietoa, 

luoda sekä ylläpitää yhteydet ympäröivään työelämämaailmaan. Näin hänen 

opetuksensa ei pääse vanhenemaan ja samalla hänen opiskelijoillaan on 

mahdollisuus päästä helpommin tutustumaan työelämään ja rakentamaan omia 

yhteyksiään. Aikuiskoulutuksen opettajalta vaaditaan kykyä havaita ja käyttää 

hyväkseen opiskelijoiden omaa tietoa. Moni opiskelija on tietyn työelämäalueen 

ammattihenkilö ja opettajan tulisi pystyä saamaan nämä tiedot koko 

opiskelijaryhmän käyttöön. Opettajalta vaaditaan entistä enemmän aktiivista 

toimimista, uudistumista ja muutoskykyisyyttä.  

 

Kasvavat osaamisvaatimukset muuttuvassa työelämässä. Kasvavat ja 

laadullisesti uudenlaiset osaamisvaatimukset työelämässä lisäävät muutospaineita 

opetukseen. Esimerkiksi tietotekniikan käyttötaidot ovat nousseet keskeisiksi 

vaatimuksiksi. Kapeasti tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksia tulkiten koulutuksen 

tulee valmentaa opiskelijaa teknisten välineiden, tietokoneiden ja tietoverkkojen 

käyttöön. Tämä näkemys tietotekniikan käyttötaidoista on ollut vallalla 1990 

puolivälin tienoilla. Nykyisin on korostunut laajempi näkemys, joka tulkitsee 
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tietoyhteiskunnan kehitykseen oleellisesti liittyviksi myös syvälliset laadulliset 

muutokset johtuen tietotekniikan vaikutuksesta, kuten verkostoitumisen vaikutukset 

innovatiivisuuteen ja tiedon nopeaan leviämiseen. (Lehtinen & Hiltunen, 2002, 87-

89.) On selvää, että kasvavat osaamisvaatimukset tietotekniikan käyttötaidoissa 

vaikuttavat kaikkien kouluasteiden, myös ammatillisen koulutuksen, opetukseen ja 

luovat paineita jokaiselle opettajalle.  

 

Lisääntyvät pedagogiset osaamisvaatimukset. Ammatilliset opettajat ovat 

perinteisesti olleet vahvoilla oman opetettavan aineen hallinnassa ja opetuksessa, 

mutta toisaalta heikoilla pedagogisissa taidoissa, joihin uudet osaamisvaatimukset 

ovatkin kohdistuneet. On nähtävissä viitteitä siitä, että opettajilta ollaan vaatimassa 

myös lisääntyvää vastuuta markkinoinnin, rahoituksen ja hallinnon puolelta. (Sallila & 

Malinen, 2002, 7.) Todennäköisesti perinteiset toimintamallit ja osaamisen alueet 

eivät tule riittämään tulevaisuudessa. Nämä lisääntyvät osaamisvaatimukset voivat 

aiheuttaa opettajalle paineita ja riittämättömyyden tunteita omaa työtä kohtaan. 

Näitä muutoksia auttaa kohtaamaan opettajien lisäkoulutus, jonka tulisi antaa eväitä 

muuttuneeseen tilanteeseen. Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu myös 

opettajan työssä. Vaarana tosin on ’elinikäisen oppimisen sudenkuoppa’, jossa 

lisäkouluttautuminen on melkeinpä pakollista, jotta pystyisi kunnialla hoitamaan 

työnsä jatkuvissa muutoksissa. Ennakoivatko ammatilliset opettajat tämänsuuntaisia 

muutoksia tapahtuvaksi omassa työssään ja lisäävätkö nämä muutokset 

mahdollisesti riittämättömyyden tunnetta?  

 

Työn laaja-alaisuus. Opettajan työn laaja-alaisuuden korostuminen näkyy 

tietämyksenä työelämän ja talouselämän tarpeista. Opettajien on hallittava oman 

aineensa lisäksi tietämystä yhteiskunnan infrastruktuurista, sosiaalisesta ja 

teknologisesta rakenteesta pystyäkseen suunnittelemaan opetuksen ja oppimisen 

laajemmalle perustalle. Opettajalta vaaditaan taitoja ohjata asioita globaalille tasolle. 

Tulevaisuuden opettajan on oltava yrittäjyyden ymmärtäjä ja yrittäjyyteen kasvattaja, 

tietotekniikan ja kestävän kehityksen oikealla tavalla ymmärtäviä opettajia. (Niemi 

1998, 30.) Mistä opettajalla resursseja laaja-alaisen ammattitaidon ylläpitämiseen?  
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Epävarmuuden sietämisen vaatimukset. OPEPRO:n selvityksen mukaan monet 

tutkijat ovat havainneet 1990-luvulla opettajuuden tärkeäksi osatekijäksi 

epävarmuuden sietämisen, tulevaisuuden kohtaamisen ja yhteiskunnan aktiivisen 

kehittämisen. Ihminen, myös opettaja, tekee suunnitelmia ja epävarmuus aiheuttaa 

aina ongelmia. Kun opettaja joutuu kohtaamaan jatkuvasti epävarmuutta ympärillään, 

hänelle jää vähemmän voimavaroja suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. 

Perinteelleen uskollisena koulu, ja myös monet sen intressitahot näkevät muutoksen 

pikemminkin uhkana kuin mahdollisuutena. Tämä ilmenee mm. vaatimuksena saada 

keskittyä ”perusasioiden opettamiseen”. Tässä voi olla taustalla opettajien pelkoa 

siitä, että jopa perusasiat ja niiden tärkeys muuttuu. (Luukkainen 2000, 51; 233.) 

 

Jatkuvan kehittämisen pelko. Uudistusten onnistumiselle on jokaisen opettajan 

osallistuminen tärkeää. Konsultoivan koulutuksen tarve on suurta ja sen resursointi 

on otettava haasteena. Kouluille annettu vapaus ja vastuu edellyttävät opettajilta 

uutta asiantuntijuutta, vahvistumista, sitoutuneisuutta ja yhteistyötä. Opettajien 

ammatillista kehittymistä edesauttaa sen yhdistäminen koulutason uudistuksiin, 

opettajien urautuneen ajattelun ja koulun elämänmuotojen ja toimintatapojen 

kriittiseen analysointiin ja muutokseen. Opettajien verkostoituminen ja vuorovaikutus 

on merkittävää ammatillisen kehittymisen kannalta. Opettajien ja koulujen 

kehittyminen on sidoksissa toisiinsa, koska koulu ei kehity ilman opettajien 

kehittymistä. Olisiko paikallaan rakentava yhteistyö?  
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3 OPETTAJAN AMMATILLINEN KASVU MUUTOKSESSA 

 

 

Hyvä itsetunto vähentää opettajien pelkoja ja antaa voimia toimimaan muuttuvissa 

olosuhteissa. 

 

”Aikamme vaatii opettajalta ennen kaikkea oman itsensä tuntemusta, vahvuutta 

seistä sanojensa takana, avoimuutta hakea yhteistyötä sieltäkin, minne ohjaa 

vain intuitio sekä viisautta olla joskus vain hiljaa ja uskallusta tunnustaa 

tietämättömyytensä” (Rissanen 1999, 6). 

 

3.1 Hyvä itsetunto ja itsetuntemus – opettajan mainiot työkalut 

 

Heikkilä & Ahon (1995) mukaan opettajaopiskelijalla oma minä ja minäkäsitys ovat 

vielä epäselviä, eivätkä opiskelijat ole kovin ”vahvoilla” aloittaessaan uraansa. 

Toisaalta opiskelijavalinta karsii muutoksia ja huonosti paineita sietäviä opiskelijoita. 

Minäkäsityksen muuttuminen on hidasta: viiden vuoden koulutuskaan ei välttämättä 

riitä muuttamaan opiskelijan viitekehystä ja maailmankuvaa. Nuoret 

opettajaopiskelijat ovat yleensä alttiina ympäristön vaikutuksille. Vanhemmat ja 

korkeammalla minän kehitystasolla olevat opiskelijat ovat valmiita ja motivoituneita 

itse muuttamaan ympäristöään sekä kehittämään opetussuunnitelmaansa ja 

oppimisympäristöään (Swensen, 1980).  

 

Ammattiopettajiksi valmistuvilla opiskelijoilla on usein vuosien kokemus työelämästä 

ja sopeutuminen on siten nopeampaa. Pelkojakin esiintyy: monet opintojaan 

aloittavista tuntevat epävarmuutta kohdata haastava työ ja sitä ympäröivä muuttuva 

yhteiskunta. Minän kehitys auttaa opiskelijaa ymmärtämään omia motiivejaan ja 

arvojaan, sekä ilmaisemaan ne. Koulutuksen muuttaessa opiskelijoita kognitiivisella 

alueella, se vaikuttaa todennäköisesti myös persoonallisuuteen. Muuttuvassa 

maailmassa koulutus saavuttaa tavoitteensa vasta silloin, kun sen ansiosta yksilön 

käsitykset itsestään ja maailmasta ovat muuttuneet (Heikkilä & Aho, 1995). Niiden 

avulla yksilö tulkitsee informaationsa ja kokemuksensa. 
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Minäkäsitys tarkoittaa yksilön asennoitumista itseensä ja se on persoonallisuuden 

ydin (Heikkilä & Aho, 1995). Minä on minäkäsitystä laajempi, tiedostamattomia 

alueita sisältävä abstraktio. Se voi suurestikin poiketa minäkäsityksestä, joka usein 

sisältää nk. väärennysalueita, kuviteltuja ominaisuuksia, joita yksilöllä ei 

todellisuudessa ole. 

 

Yleisen minäkäsityksen perspektiivejä ovat:  

• todellinen minäkäsitys (millaisena pitää itseään) 

• ihanneminäkäsitys (millainen haluaisin olla) 

• normatiivinen minäkäsitys (millaiseksi uskoo ympäristön haluavan hänen 

muuttuvan, millaisena uskoo ympäristön häntä pitävän) 

 

Jokainen näistä perspektiiveistä muodostuu neljästä osa-alueesta: 

suoritusminäkuvasta, sosiaalisesta minäkuvasta, emotionaalisesta minäkuvasta ja 

fyysisestä minäkuvasta. Ihmisen hyvässä itsetunnossa minäkäsityksessä ovat 

voitolla positiiviset ominaisuudet, mutta samalla minäkäsitys on kuitenkin realistinen. 

Tällöin yksilö havaitsee ja hyväksyy myös heikkoutensa. Hyvä itsetunto on 

opettajantyössä ”mainio työkalu”, jolla torjutaan ja kyetään sietämään useita 

opettajien tuntemia pelkoja.  

 

Millaiseen yhteiskuntaan valmistuvan opettajan minäkuvineen on varauduttava? 

Bauman (1996) osoittaa, ettemme voi etsiä vastauksia kysymyksiimme modernista 

maailmasta, koska sen peruskäsitteet - eheys, yhdenmukaisuus, pysyvyys ja 

järjestys - eivät päde. Postmodernia aikaa leimaavat moniarvoisuus, pirstaleisuus ja 

satunnaisuus. Oppilaitosten opetussuunnitelmien lähtökohtana ovat kuitenkin hyvyys, 

totuus ja kauneus. Samalla opettajilta ja oppilailta vaaditaan ympäröivän 

yhteiskunnan jatkuvan muutoksen sietämistä. Tästä on väistämättä seurauksena 

pelkoja ja paineita opetustyössä. Soininen (1995) toteaa että erityisesti viimevuosien 

yhteiskunnalliset sekä työ- ja elinkeinoelämän muutokset ovat olleet vaikuttamassa 

opettajan työtehtävien ja vastuun muutoksiin. 
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Bauman (1996, 220) kirjoittaa: ”heti kun lakkaamme luottamasta omaan 

arvostelukykyymme, meihin voi iskeä pelko siitä, että olemme väärässä.” 

Kaipaamme asiantuntijan avuliasta kättä tempaamaan meidät takaisin 

turvallisuuden lohdulliseen maailmaan. Juuri tällaisesta pelosta kumpuaa 

riippuvuus asiantuntijuudesta. Heti kun riippuvuus on itänyt, alamme pitää 

tarvetta turvautua etiikan asiantuntijoihin itsestäänselvyytenä, ja pian tarve jo 

ruokkii itse itseään.” Etiikka ei näin olekaan pelkästään sen kuvaamista, mitä 

ihmiset tekevät, eikä kuvausta siitä, mitä ihmiset uskovat että heidän on tehtävä 

ollakseen kunnollisia, oikeudenmukaisia, hyviä tai oikeassa. Eettisten väitteiden 

todellisuus ei riipu siitä, mitä ihmiset todellisuudessa tekevät tai uskovat että heidän 

on tehtävä. 

 

Tuleva opettajankoulutus ei saisi olla passivoivaa, tiedon vastaanottamiseen 

totuttavaa koulutusta. Opettajan on kehityttävä itsenäiseksi oppijaksi, jotta hän osaisi 

soveltaa taitojaan opiskelijoiden ohjaamiseen. Koulutuksessa tulee korostua 

asiantuntemuksen perusteiden luominen. Asiantuntijuus edellyttää myös kykyä 

itsenäiseen ajatteluun. Kriittinen ajattelu on opettajan perusasenne, jonka avulla hän 

itse toimii ja ohjaa oppilaita itsenäiseen ajatteluun. (Heikkilä & Aho, 1995.)  

 

Opiskelijoiden (emt, 32) itsetuntemusta pyritään lisäämään opettajankoulutuksen 

aikana, koska opettaja tarvitsee realistisen vahvan minäkäsityksen muun muassa 

seuraavista syistä: Minäkäsitys vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen enemmän kuin 

hänen todelliset ominaisuutensa. Sen avulla yksilö pitää itsensä tasapainossa 

ympäristönsä kanssa, se auttaa yksilöä tulkitsemaan kokemuksiaan ja se määrää 

yksilön odotuksia tulevaisuudesta.  

 

Itsensä hyväksyvä ihminen voi hyväksyä muut ihmiset, sietää erilaisuutta ja 

epävarmuutta sekä tulla toimeen ristiriitojen keskellä. Minäkäsitykseltään vahva 

yksilö ei pelkää suoritustilanteita. Hän tuntee itse kontrolloivansa käyttäytymistään ja 

sen seurauksia, ei lannistu tilapäisten epäonnistumisten kohdatessa ja ymmärtää, 

että epäonnistumisen syitä on myös itsessä. Ihminen, jolla on vahva minäkäsitys, 

osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita.   



 44

Heikko tai vahva minäkäsitys heijastuu ihmissuhteisiin, sillä tutkimusten mukaan 

minäkäsitys on yhteydessä sosiaalisiin taitoihin ja asenteisiin muita ihmisiä kohtaan.  

Minäkäsitykseltään vahva henkilö haluaa ottaa vastuuta, käyttäytyy eri tilanteissa 

tarkoituksen mukaisella tavalla eikä hän käperry itseensä. Näin luovuus pääsee 

esille. 

 

Heikon minäkäsityksen takana on usein muita ongelmia, jolloin minäkäsityksen 

vahvistuminen estyy. Todennäköisesti vahvan minäkäsityksen omaava yksilö säästyy 

joiltakin käyttäytymisongelmilta.  

 

Heikkilän ja Ahon (1995, 70) mukaan avoimuus ja ristiriidansieto ovat tärkeitä 

ominaisuuksia uusien tosiasioiden etsinnässä, mutta myös uusien mahdollisuuksien 

löytämisessä. Näin toteutuu myös se, että ajattelun aineksiksi kyetään ottamaan 

ulkopuolisesta katsoen epäsovinnaisia, mielikuvitusrikkaita ja monenlaisia aineksia. 

Avoimena jatkuva luova prosessi mahdollistaa uusien innovatiivisten ratkaisujen 

syntymisen. Muutoksessa toimivien ja muutosta johtavien tulisi yltää juuri sellaisiin 

ratkaisuihin.  

 

Opiskelijoiden mielestä hyvä opettaja on ainakin oikeudenmukainen, empaattinen, 

innostava, kannustava, esimerkillinen, persoonallinen, luova, joustava, tavoitteellinen, 

turvallinen, hyvä organisoija, kaikki huomioiva, inhimillinen, muuntautumiskykyinen ja 

rakentavaa palautetta antava. Hyvän opettaja on myös sopeutuva, selkeä 

esityksessään, yhteistyökykyinen sekä hyvä kuuntelija. Hän hallitsee esittämänsä 

asian ja on kiinnostunut työstään (emt, 168).  

 

”Opettaja ei voi osallistua kiireen kilpajuoksuun eikä säästää sieltä, mistä ei 

enää voi. Uusi opettajuus on läsnä jo tänään. Se on siellä, missä yksittäinen 

opettaja voi kunnioittaa omaa työtään, omaa ammattitaitoaan ja pystyy 

kulkemaan vakaumuksensa polkua kohti harmoniaa. Tätä tietä ei voi kulkea, 

ellei jaksa hyvin. Onnistumisen kokemus on voitava kokea joka päivä. Kun 

opettajan työssä tulosten mittaaminen ja menestyksen toteaminen voi jäädä 

seuraavan sukupolven kirjattavaksi ja kun jokaisen päivän voimatekijät on 
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koottava pienen pienistä aineksista, jää jäljelle sisäisen harmonian kokeminen. 

Ilon tunne tässä ja nyt”. (Rissanen 1999, 6.)  

 

Kari (1996, 79) pitää opettajan identiteetin löytymisen kannalta tärkeänä sitä, että 

hän löytää tai pystyy muokkaamaan itselleen sellaisen työympäristön, jossa 

työskentely tuottaa tyydytystä niin kouluyhteisölle kuin hänelle itselleenkin. Opettaja 

on kohtalonsa ja vallitsevan työllisyystilanteen varassa sen suhteen, miten 

moniopettajaisella tai hyvin varustetulla koululla hän työskentelee.   

 

”Oppimateriaalin valitsijana, muokkaajana ja kenties laatijanakin nykykoulussa, 

jossa on paljon alue- ja kuntakohtaista liikkumavaraa myös opetussuunnitelman 

puitteissa, opettaja voi saavuttaa taidoistaan ja aktiivisuudestaan riippuen jopa 

merkittävän aseman oman materiaalisen työympäristön parantajana. 

Ratkaisevaa tässä tilanteessa on tietenkin se, miten hyvin hänen omaksumansa 

kasvattajapyrkimykset sopivat yhteen ympäristössä vallitsevan ajattelutavan 

kanssa” (emt, 79).  

 

Opettajana (emt, 79) oleminen on toisaalta ylevää kilvoittelua, mutta toisaalta aivan 

arkipäiväisten asioiden kanssa askaroimista. Siksi opettajankoulutus on muotoutunut 

teoreettis-käytännölliseksi opiskeluksi sekä opettajaopiskelijan oman 

persoonallisuuden kehittämisen paikaksi. Koulutuksen monipuolisuus tarjoaa hyviä 

työkaluja selvitä myös muilla kulttuurin ja työelämän alueilla.  

 

”Opettaja voi nähdä työssään joka päivä kymmeniä ilon aiheita. Kannattaa kokeilla 

joskus päiväkirjan pitämistä onnellisista hetkistä luokassa. Pienet tekstinpätkät 

muistuttavat asioista, jotka tuottivat juuri tänään hyvää mieltä. Lukukauden lopussa 

tai väsymyksen yllättäessä tämä toimii 100 % varmuudella.” (Rissanen 1999, 31). 
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3.2 Opettajan ammatillinen kasvu 

 

Kappaleessa käsitellään opettajan ammatillista kasvua. Opettajan tulisi koko ajan 

pohtia ja kehittää omaa työtään. Em. kehitystyössä voi hyvänä apuvälineenä käyttää 

reflektiota.  

 

Reflektio kasvun välineenä  

 

Lukuisten (Ojanen 1996, 51) tutkimusten mukaan opettajan ammatillisen kasvun 

pääelementti on reflektio. Käsite kätkee sisäänsä olettamuksen jatkuvasta 

inhimillisestä kehittymisestä. Reflektiota kuvataan välineeksi, jonka avulla opettaja voi 

”irtaantua” arkirutiineista ja katsella ja pohtia opettamistaan ja mitä tahansa 

opetukseen liittyvää uudenlaisten näkökulmien ja ajattelumallien kautta. Reflektiota 

dynaamisena tapana toimia ohjaa opettajan omat uskomukset ja tiedon aktiivinen ja 

huolellinen harkinta. Tämä lisää opettajan itsenäisyyttä ja kypsyyttä kasvaa ulos 

passiivisesta tieteen ja tulosten soveltajan roolista, tavoitteena luottamaan omaan 

asiantuntemukseensa ja vähemmän ulkoisiin auktoriteetteihin.  

 

Opetustyö on vuorovaikutusta  

 

Ojanen (1996, 58) korostaa reflektion mieltämistä kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi 

koulutuksen eri osa-alueilla. Opettaja ottaa elämänsä ja kehittymisensä omiin 

käsiinsä, hän tietää mitä hän on tekemässä, kyselee ja kyseenalaistaa, on kriittinen 

tekemisistään ja miettii mitä mistäkin tekemisestä seuraa.  

 

On tärkeää, että reflektoi sekä haasteita, ongelmia, negatiivisia tuntemuksia esim. 

riittämättömyyden tunnetta että onnistumisen hetkiä niin opetuksessa kuin 

sosiaalisissa tilanteissa. Silloin kun paineet ovat kovat ja työyhteisöä koetellaan 

monenlaisin vaikeuksin ja yllätyksin, on tärkeää viivähtää onnistumisen hetkissä ja 

hakea reflektiosta toimintamalleja, ratkaisuehdotuksia ja voimaa. On tärkeää 

oppia näkemään asioita myös oppilaan ja opettajakollegoiden kannalta. 
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Ojanen (1996, 58) korostaa reflektion mieltämistä kokonaisvaltaiseksi. Reflektiota ei 

pitäisi olla koulutuksessa vain yhden kurssin muodossa, vaan sen edistämisen ja 

voimistumisen pitäisi tapahtua koulutuksen eri osa-alueilla kokonaisvaltaisesti. 

Opiskelija ottaa elämänsä ja kehittymisensä omiin käsiinsä, hän tietää mitä hän on 

tekemässä, kyselee ja kyseenalaistaa, on kriittinen tekemisistään ja miettii mitä 

mistäkin tekemisestä seuraa. 

 

Koulutyölle on tyypillistä dynaamisuus ja kompleksisuus. Tilanteet, olosuhteet ja 

ehdot vaihtelevat opettajan toiminnassa jatkuvasti. Dynaamisessa kontekstissa 

opettaja joutuu omana itsenään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin ja 

tarpeisiin, kuten tekemällä aloitteita, arvioimaan tekojensa seuraamuksia ja 

toimimaan yhteistyössä toisten kanssa. Tämä edellyttää opettajalta itsenäistä 

kriittistä päätöksentekoprosessia. Mikään tilanne ei muodostu eläväksi ilman 

vuorovaikutusta. Siitä kumpuaa oppijan motivaatio, itsetunto ja identiteetti. 

(Luukkainen 1994, 98.) 

 

Kun opettaja tekee työtään koko persoonallaan, työn vaikeudet saattavat uhata 

hänen elämäänsä ja minäkäsitystään. Elämänkokemusten läpikäyminen on tärkeää 

identiteetin löytämiseksi. Opettaja on työssään myös auttaja. Koulutuksestaan 

huolimatta hän toimii omana persoonanaan. Persoonan ja profession välisen suhteen 

myötä tasapainon löytäminen voi olla vaikeaa. Opettajan työ on toisinaan kaoottisen 

ja hajottavan ristivetoisuuden keskellä elämistä, joten hänen pitäisi hahmottaa 

itseytensä, oma identiteettinsä ammattilaisena ja ihmisenä. (Niemi 1998.) 

 

Työyhteisö muodostaa kasvualustan jäsentensä ammatilliselle kehittymiselle ja sen 

tuki on tärkeää jokaiselle. Opettaja, joka kokee yhteistyön hedelmällisyyden, voi 

helpommin luoda yhteisöllisyyttä omassa luokassaan. Kasvulleen herkistynyt, 

itsenäinen ja yhteistyökykyinen opettaja pystyy ohjaamaan oppilaidensa kasvua 

sosiaaliseen vastuuseen ja itsenäistymiseen. (Niemi 1998.) 

 

Opettaja on praktikko, jonka työ on kontekstisidonnaista. Opettaja on myös 

reflektiivinen praktikko, joka pohtii aktiivisesti ja intensiivisesti omia uskomuksiaan ja 
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toimintatapojaan. Ideana on Raivolan (Luukkainen 1994, 21) mukaan paljastaa ja 

tehdä näkyväksi kokemukseen sisältyvä viisaus, hiljainen tieto, ja kehittää 

tilannesidonnaisia, mukautuvia teorioita, jotka lisäävät oman työn ymmärtämistä ja 

siten kumuloivat tietoa, jolle tulevan toiminnan voi perustaa. Reflektio katsoo 

taaksepäin, toimintahetkeen ja tulevaisuuteen.  

 

Taloudelliset ja henkiset voimavarat 

 

Schönin tutkimusten mukaan (Ojanen, 1995) reflektio on opettajan ammatillisen 

kasvun pääelementtejä. Perusteena reflektiivisyys -käsitteen suosioon pidetään sitä, 

että se sisältää olettamuksen jatkuvasta inhimillisestä kehittymisestä ja oppimisen 

prosessiluonteisuudesta. Tärkeimmät reflektiivisen opettajankoulutuksen vaikutukset 

ovat: 

• opiskelijan tiedon laajentaminen ja syventäminen 

• oman arvoperustan pohtiminen ja arvosidonnaisten valintojen tekeminen, 

sisäisen tietoisuuden muuntuminen ja omakohtainen suhde opittavaan 

• kyky kokonaisvaltaiseen tilanteen tarkasteluun 

• tieteellisen ja henkilökohtaisen tietojärjestelmän yhdistäminen 

• kykyä itseohjautuvan kasvun edellytysten luomiseen uudenlaisen 

ohjausstrategian tuloksena 

 

Näitä kaikkia voisi kutsua välineiksi, joiden avulla opettajalla on mahdollisuus astua 

askeleen kauemmas arkirutiineja ja lähestyä pelkotilannettaan uudenlaisten 

näkökulmien ja ajattelumallien kautta. Tällöin on kysymys kognitiivisesta aktiviteetista 

ja eräänlaisesta itsetutkimisesta. Reflektiolla on todettu olevan `valaistumisen´ 

funktio, jolloin aikaisemmin opittu ja koettu nähdään ymmärrettävämpänä ja 

kirkkaammassa valossa.  

 

Ne taloudelliset ja henkiset voimavarat, jotka kuluvat opettajaksi kouluttautuessa 

eivät missään olosuhteissa saa valua hukkaan opettajan tuntemien pelkojen vuoksi. 

Halu olla opettaja ja antaa työssä parhaimpansa on merkittävä yhteiskunnan kantava 

voima. Lähtökohtana tälle voidaan pitää opettajien aikaisempia kokemuksia ja heidän 
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tulevaisuutta koskevia odotuksiaan. Kansainvälisyys, valmius ja taito muuttua 

yhteiskunnan mukana helpottavat opettajan työssä toimimista. Tätä kasvua 

opettajankoulutuksen tulisi edistää.  

 

Tutkimus ja käytäntö ovat toistensa ehtoja nykyaikaisessa kasvatuksessa, ilman 

kosketusta käytäntöön on tutkimus turhaa ja ilman tutkimusta köyhtyy käytäntö 

(Leino, 1996). Opetuksen muuttuminen on opetustulosten paranemisen ehto. Se 

edellyttää opettajan ajattelemisen kehittymistä. Ajatus saada opettaja tutkimaan ja 

kehittämään omaa opetustaan näyttäisi ratkaisevan tutkimuksen ja käytännön 

irrallisuudesta aiheutuvan ongelman opetuksessa. Toiminta tutkimusta on käytetty 

moneen tarkoitukseen ja sen avulla odotettu saatavan monenlaista tietoa, hyötyä ja 

ymmärrystä. Varsinkin opettajan työn kehittämiseksi toimintatutkimus voi tavoitella 

opettajien reflektoinnin lisäämistä. Pelkkä kehotus oman työn pohdintaan 

ymmärtämispohjan laajentamiseksi ei tavallisesti riitä olennaisten muutosten 

aikaansaamiseen.  

 

3.3 Opettajan mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja välttää 

työuupumus  

 

Viime vuosina koululaitos on läpikäynyt lukuisia uudistuksia mm. koulukohtaisia 

opetussuunnitelmauudistuksia ja arviointiuudistuksia. Monissa kouluissa on ollut työn 

alla oman koulun kehittämishankkeita. On huomattu, että näillä virallisilla uudistuksilla 

on harvoin saatu aikaan pysyviä ja todellisia käytännön muutoksia. Ne ovat 

aiheuttaneet opettajissa turhautumista lisääntyneen työmäärän takia. Koulun omat 

kehittämishankkeet, jotka ovat saaneet alkuunsa opettajien omista ideoista ja 

aloitteista ovat johtaneet myös käytännön muutoksiin. Näiden uudistusten vaatimaa 

työaikaa ei yleensä ole koettu lisätyöksi. Päinvastoin muutokset, jotka vaikuttavat 

positiivisesti omaan ammatilliseen kasvuun, koetaan hyviksi ja mielekkäiksi ja ne 

toimivat jaksamisen voimavarana. Toisaalta osa opettajista ei koe muutoksien 

koskettavan heitä, ne vain aiheuttavat uupumista ja turhautumista (Syrjäläinen 2002, 

17; 21-23). 
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Vaikutusmahdollisuuksista voidaan kysyä, olettavatko opettajat saavansa työrauhan, 

kun opetussuunnitelmauudistus on läpikäyty? Minkälaisia muutoksia he ennakoivat 

tulevaisuudessa olevan OPS -työhön liittyen? Luultavasti opettajan lisääntynyt vastuu 

omasta työstään, mutta myös isommat vaikutusmahdollisuudet sekä opetuksen 

suunnitteluun että toteutukseen motivoivat opettajaa työssään enemmän kuin ennen. 

Mutta onko toisaalta tulevaisuudessa vaarana opettajien turhautuminen, jos nykyisen 

ison uudistuksen jälkeen ei saadakaan kouluihin työrauhaa, vaan uudistukset tulevat 

seuraamaan toinen toisiaan?   

 

Opettajien epäitsenäinen status johtaa heikkoon työmotivaatioon, joka yleensä näkyy 

myös oppilaiden heikkoina oppimistuloksina (Luukkainen 2000, 52). Koska suuri osa 

opettajista on saanut opetuksensa kohtuullisen alisteisessa opettajakulttuurissa, on 

myös monilla opettajan asemaan vaikuttavilla henkilöillä, kuten rehtorilla 

mahdollisesti tämän kulttuurin näkemyksiä. Päämääränä pidetään kuitenkin opettajan 

itsenäistä asemaa.  

 

Monissa oppilaitoksissa on siirrytty kokonaistyöaikaan, eikä siirtymispäätöksiin ole 

voinut vaikuttaa, vaan edessä on pelko työmäärän hallitsemattomasta 

lisääntymisestä. Koska opettajan työhön kohdistuu paineita useilta yhteiskunnan 

tahoilta, ovat opettajien pelot oman työajan pidentymisestä perusteltuja.  

 

Opettaja muutosten keskellä ja konfliktitilanteissa voi kokea riittämättömyyttä, joka 

pitempään jatkuessaan johtaa väsymiseen, työnilon katoamiseen ja luottamuksen 

heikkenemiseen omaan itseensä ja ammattitaitoonsa. Työuupumus kehittyy 

pitkittyneestä työstressistä. Se on henkisiä ja ruumiillisia voimavaroja koetteleva 

tapahtumasarja. 

 

Työstressiä aiheuttavat lukemattomat asiat. Perinteisesti on oletettu, että 

työntekijälle asetetut vaatimukset ylittävät tai alittavat käytettävät voimavarat. Muita 

tämän päivän stressaavia ja työuupumukseen alistavia työtilanteita ovat muun 

muassa pelko työpaikan menettämisestä, kansainvälistymishaasteet, kehitys- ja 

oppimisvaatimukset, työmäärän ja kiireen lisääntyminen, niukat 
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henkilöstövoimavarat, työpaikan sisäiset ristiriidat, työntekijöiden välinen kilpailu ja 

henkinen väkivalta. Painetilanteista selviytymiseen vaikuttaa myös työilmapiiri. 

Työntekijöitä kunnioittavassa ja tukevassa työyhteisössä vaikeatkin asiat koetaan 

lievempinä kuin työntekijöitä alistavassa yhteisössä 

(http://www.introspekti.fi/artikkelit/työstres.html) 

 

 

Oman jaksamisen ajoittainen arviointi ja siihen puuttuminen on tärkeää. Arvioinnissa 

voi käyttää esimerkiksi seuraavia lähtökohtia:  

 

• Arvioi, mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat ja tyytyväisyyden aiheet työssä ja 

elämässä yleensä 

• Havainnoi väsymisestä kertovia merkkejä itsessäsi, tunnista ne ja ryhdy 

toimenpiteisiin niiden poistamiseksi 

• Elä tässä päivässä syyllistämättä itseäsi tekemättömillä ja saavuttamattomilla 

asioilla 

• Jaa kokemuksiasi ja tuntemuksiasi muiden kanssa 

• Jaa aikasi mahdollisimman tasapainoisesti työn, levon ja vapaa-ajan välillä 

• Määrittele työsi tavoitteet yhdessä esimiehen ja työtoverien kanssa 

• Ota itse enemmän vastuuta omasta jaksamisestasi. Mieti, miten voit parantaa 

jaksamiseesi vaikuttavia toimintamalleja ja asenteita työyhteisössä 

(http://www.doshnet.fi/Tutsp/jaksamin/esite.htm) 

 

Voiko työpaikan ilmapiiriin vaikuttaa? Uusi opettaja kohtaa opettajienhuoneen 

ilmapiirin aloittaessaan työtään. Hän jännittää koulutyötä, kuten muutakin uutta 

työpaikkaa. Tulijalla voi olla pahimmillaan kauhukokemuksia vanhoillisista ja 

”paikalleen jämähtäneistä hämähäkinseittejä pursuavasta kauhukammiosta”. Joskus 

uusi opettaja, vaikka vain sijainen, koetaan uhkana vanhoille työntekijöille tai 

muokattavana objektina:  

 



 52

”Te uudet olette niin ahkeria ja tunnontarkkoja, tutkitte ja pohditte. Te saatte 

meissä aikaan omantunnon kolkutuksia ja riittämättömyyden tunteita. Vaikka 

hyvähän se on, että käytte meitä muistuttamassa.”  

 

”…otetaan meille vain tuollaisia uusia, vihreitä ja epävarmoja, voimme sitten 

muokata niistä sopivia yhteisöllemme, neitseellinen maaperä on parasta mitä 

voimme saada.” 

 

Luokka- ja opettajienhuoneen välillä vallitsee ristiriita: luokassaan opettaja voi 

määrätä toimintatavan, esittää uusia asioita ja nauttia työnsä tuloksista, mutta 

opettajienhuoneen puolella vallitsee yhteisöllisyys ja tarkoin vartioidut 

kirjoittamattomat, ääneen sanomattomat normit. 

 

Huono työilmapiiri, ns. henki, ruokkii moni tavoin opettajan riittämättömyyden 

pelkoja. Työpaikan hyvä henki parantaa työviihtyvyyttä ja ehkäisee työuupumusta. 

Aholan ja Furmanin (2002) mukaan työyhteisön henkisen hyvinvoinnin edistäminen on 

henkilöstöstä huolehtimista. Työntekijät ovat terveempiä, pysyvät talossa 

pidempään, tekevät enemmän yhteistyötä keskenään, ovat aloitekyisempiä ja 

innovatiivisempia ja saavat enemmän aikaiseksi, jos ilmapiiri on hyvä ja työviihtyvyys 

on korkea. Yrityksissä, erilaisissa organisaatioissa ja myös kouluissa, viihtyvyyttä on 

mitattu tutkimus- ja haastattelumenetelmillä. Hyvässä tarkoituksessa tehdyt 

mittaukset ovat usein pikemminkin huonontaneet kuin parantaneet ilmapiiriä. 

Parannusehdotusten laiminlyöminen, vuosittaiset kyselyt ja perusteelliset keskustelut 

ovat murentaneet työyhteisön ilmapiiriä entisestään. 

 

Riittämättömyyden lieventämiseksi ongelmien ja ristiriitojen sijasta pitäisi pohtia, 

miten asioiden tulisi olla meidän kouluyhteisössämme. Työyhteisöjen kehittämiseen 

soveltuu ratkaisukeskeinen terapia, joka on lyhytterapian suuntaus (Ahola & Furman 

2002). Usein huomataan, että hyvät ratkaisukeinot ovat jo olemassa, vaikkei niistä ei 

olla heti tietoisia. Ratkaisukeskeisyys sopii työyhteisöihin hyvin, koska ihmisten ei 

tarvitse ruotia ongelmia, vaan he saavat yhdessä rakentaa itselleen parempaa 

yhteistä tulevaisuutta. Ihmiset vapautuvat ja tuottavat erilaisia ratkaisuideoita. 
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Tavoitteista ja niiden saavuttamisesta keskusteleminen tuottaa yhteishenkeä 

parantavan ilmapiirin. Työyhteisön kehittämiseen varauksellisesti suhtautuvat 

osallistuvat yleensä mielellään ratkaisukeskeisesti ohjattuihin tilaisuuksiin. 

 

Ihmisten henkinen hyvinvointi riippuu Aholan ja Furmanin (2002, 12) mielestä 

toistuvasti tekijöistä, jotka liittyvät keskinäiseen kanssakäymiseen ja 

vuorovaikutukseen. Palkka, työn rasittavuus ja etenemismahdollisuudet vaikuttavat 

myös merkittävästi työssä jaksamiseen. Henkinen hyvinvointi on sekä positiivisia 

elämyksiä että valmiuksia kohdata rakentavalla tavalla tilanteita, jotka uhkaavat 

työyhteisön henkistä hyvinvointia. On osattava toimia viisaasti tilanteissa, joihin liittyy 

konfliktin riski. Positiivisen palautteen antamisen lisäksi on hyvä oppia esittämään 

kritiikkiä hienotunteisella ja rakentavalla tavalla. Tarpeen tullen keskinäiset 

loukkaantumiset osataan selvittää, etteivät ne myrkytä työyhteisön ilmapiiriä. 

 

Keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä Ahola ja Furman (2002, 13) 

mainitsevat hyvinvointia työyhteisöissä edistävinä tekijöinä myönteisiä 

tunnekokemuksia ja yhteisyyden tunnetta tuottavat tekijät, kuten arvostus, 

onnistuminen, välittäminen ja huolenpito sekä hauskuus ja huumori. Keskeisimmät 

hyvinvointia uhkaavat ongelmakohdat ovat ongelmista keskusteleminen, kritiikin 

antaminen ja vastaanottaminen, loukkaaminen ja loukkaantuminen sekä erilaiset 

epäonnistumiset ja muut vastoinkäymiset.  

 

Huumori on osa työilmapiiriä. Kyseenalaisia, ikäviä huumorin muotoja ovat mm. 

vahingonilo, vinoilu, pilkka, piikittely ja sarkasmi, jotka eivät sovi opetusalalle. Tylsä 

työ voi tuntua mukavalta, jos työporukassa lasketaan leikkiä. Huumoria luontevasti 

käyttävä opettaja selviää opiskelijoiden kanssa sujuvasti. Leikinlasku lisää myös 

vuorovaikutusta tiimeissä ja edistää kommunikointia. Hauskuus, huumori, hymy ja 

leikinlasku vaikuttavat myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Nauru parantaa elämän 

laatua, auttaa sietämään hankalia tilanteita, edistää ongelmanratkaisua ja luovuutta 

sekä vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Hauskuus ja huumori vähentävät 

stressiä ja ehkäisevät uupumusta. Kaikkien kannalta hauska asia voi olla toisessa 
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yhteydessä syvästi loukkaavaa. Parhaimmillaan huumorin käyttö on kohtuullista, 

liiallisena haitaksi. 

 

3.4 Onko meistä itsekkäiksi? 

 

Jokainen ihminen on luonnostaan itsekäs, sen todistaa evoluutio; heikoimmat 

häviävät ja vain vahvat ja itsekkäät menestyvät ja pääsevät etenemään. Miksi sitten 

kasvatuksessa tähdennetään toisten huomioon ottamista jopa oman itsensä 

kustannuksella, meistä kasvatetaan toisista riippuvaisia. Kirschner (1976, 10) 

toteaa: ”Monia varmaan kauhistuttaa kehotus olla tietoisesti ja 

johdonmukaisesti itsekäs.” Hän antaa ihmiselle kaksi mahdollisuutta löytää 

henkilökohtainen onni; joko elämällä yhteisön suojissa mukautuen sen vaatimuksiin, 

josta saa palkakseen turvallisuutta ja maksaa siitä riippuvuuden hinnan tai elää omaa 

elämäänsä, määrätä onnensa. Hintana on ympäristön vastustus sekä vahvuus 

hyväksyä se, että on itse elämästään ja valinnoistaan vastuussa, enää ei voi syyttää 

ulkopuolista maailmaa. 

 

Kirschner (1976, 15-16; 60; 63; 115) kirjoittaa oman itsensä sekä vastapuolen 

tuntemisesta. Hän painottaa juuri oman itsensä tuntemista, ”oman ohjelman” 

noudattamista ja oman reviirin tuntemista ja merkitsemistä. Kirschnerin mielestä 

oman itsensä tunteminen ja hyväksyminen mahdollistavat oman itsensä 

toteuttamisen. Hän kehottaa meitä noudattamaan omaa sisäistä ääntään ja 

vakaumustaan muuten on taivaan tuulien riepoteltavana. Hän painottaa sitä, että 

jokainen on valmis käyttämään toista ihmistä hyväkseen niin kauan kuin tämä sallii 

sen.  

 

Monia opettajiksi ryhtyviä ja opettajina toimivia askarruttaa ja jopa pelottaa ajatus 

siitä, ettei saa/voi toteuttaa omaa itseään työssään, kun riittämättömyys työyhteisöä 

kohtaan on aistittavissa. Herää kysymys: kykenemmekö asettamaan selkeät 

reviirirajat, pitämään huolta itsestämme? Pystymmekö olemaan terveesti itsekkäitä, 

ajattelemaan ensin itseämme ja sitten vasta muita? Annammeko toisten käyttää 

meitä hyväksi? Elämmekö toisten elämää? Tunnemmeko itsemme niin hyvässä kuin 
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pahassakin? Mikä on arvomaailma, johon meidät on kasvatettu? Egoistisuus ei 

olekaan pahasta vaan itse asiassa hyvästä, jos pidämme huolta itsestämme, 

jaksamme kauemmin ja meistä on myös kauemmin hyötyä kanssa 

ihmisille/työyhteisön jäsenille.  

  

Jos Kirschner (1976) kirjassaan kirjoittaa ”omasta ohjelmasta”, niin Laine (1998, 

111) kirjoittaa puolestaan samasta asiasta identiteettinä ja itsearvostuksena: 

”Käsitys itsestä heijastelee niitä arvoja, joilla olemme tulkinneet muiden 

itseemme kohdistuneita reaktioita. Alhainen itsearvostus sisältää itsensä 

hylkäämistä, itseinhoa, tyytymättömyyttä omaan itseen, omiin suorituksiin sekä 

ylipäänsä epäsopua itsensä kanssa. Itsearvioinnilla yksilö punnitsee itsensä 

ominaispainoa hyväksi, arvokkaaksi ja päteväksi. Se on merkittävässä 

yhteydessä persoonalliseen tyytyväisyyteen ja tehokkaaseen toimintaan.”   

 

Kirschnerin (1976) käyttämille termeille ”oma ohjelma” ja ”reviiri” voidaan pitää 

synonyymeina Heikkisen (1998, 96-97) käyttämiä sanoja identiteetti ja itseys. 

”Opettajan tulisi maailman ristiriitaisuudesta huolimatta olla selvillä omasta 

itsestään: kertoa itselleen, kuka hän on ja mistä hän tulee. Tältä pohjalta hänen 

pitäisi osata jäsentää ja perustella, miksi hän työtään tekee. Toisin sanoen 

opettajan pitäisi hahmottaa itseytensä, oma identiteettinsä ammattilaisena ja 

ihmisenä. Itseyden tuntemista uhkaa elämän katkoksellisuus. Nykyisin, kun 

ihmiset joutuvat kokemaan paljon ulkoisia muutoksia elämässään, jatkuvuuden 

kokeminen on vaikeaa. Jos ihminen ei osaa jäsentää itselleen, mistä ja miten 

hän on tullut siihen missä on, hän ei ole sananmukaisesti mistään kotoisin.”  

  

Syrjälä, Estola, Mäkelä & Kangas (1996, 139 - 146) esittävät oman historian 

läpikäymisestä, siitä miten jokaisen opettajan täytyisi kertoa itselleen oma tarinansa, 

nähdä se kirjoitettuna ja kuulla oman äänensä kertomana. Silloin asioita, omaa 

itseään, tarkastelee aivan eri lähtökohdista ja saa itsestään objektiivisemman 

näkemyksen. Tulemme taas Kirschnerin näkemykseen siitä, että henkilön täytyy 

tuntea oma ohjelmansa ts. oma itsensä ja oma reviiri ja hyväksyä se. Kun hyväksyy 

itsensä tietää rajat ja välttyy hyväksikäytöltä. 
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Niemi (1996,32) kirjoittaa opettajan ammatin statuksesta: ”Selvänä trendinä on 

ollut nostaa opettajan ammatti suoritustason ammatista itsenäiseksi, korkean 

tason koulutusammatiksi eli professioksi, jossa ammattikunnan edustajat 

kehittävät työtään sisältä päin, ei ulkoisesta pakosta tai määräyksestä. Monissa 

yhteyksissä se (professio) kuitenkin on lähinnä opettajiin kohdistettujen 

vaatimusten peitenimi”.  

 

Monesti opettajan ammatti-identiteetti rakentuu valitettavasti niistä käsityksistä, joita 

yhteisöllä on opettajuudesta. Laine (1998,10) kirjoittaa ko. ristiriidasta seuraavasti: 

”Opettajaksi haluava ja koulutukseen hakeutuva sitoutuu hyväksymään hyvän 

opettajuuden vaatimuksen itselleen tavoitteeksi. Muu ei kai liene 

perusteltavissakaan. Opettaja kuten kuka tahansa muu henkilö, haluaa 

maksimoida positiiviset kokemukset ja minimoida epäonnistumisen 

kokemukset, jotka aiheuttavat häpeää. Hyvyys on kuitenkin suhteellista ja sen 

kriteerit vaihtelevat eri aikoina. Hyvyyteen liittyy myös jatkuva paremmaksi 

tulemisen tarve. Sanaleikkiin voisi lisätä vielä halun olla parempi kuin toinen. 

Jos tämä on totta, se selittää ehkä opettajien vaikeuden tehdä yhteistyötä, 

kannustaa ja toimia yhteisvastuullisesti. Opettajuudella on myös kulttuuriset ja 

kansalliset ulottuvuutensa.” Opettajan identiteetti rakentuu niistä käsityksistä, joita 

yhteisöllä on opettajuudesta.  

 

Oma ammatti-identiteetti on vaarassa muotoutua ulkoa päin annettujen ohjeitten ja 

hyveitten mukaan. Kirschner (1976) varottaisi tässä kohdassa taas omalle reviirille 

tehdyistä iskuista, ellei ”oma ohjelma” ole selvästi sisäistettynä. 

 

Asia mikä varmasti aiheuttaa ristiriitaa opettajassa on opettajuuteen liittyvä 

ammattimaisuus ja toisaalta taas oman persoonansa jatkuvaa läsnäoloa ja likoon 

laittamista. Mistä löytää tasapaino ammatti minän ja yksityishenkilön välille. 

Heikkinen (1998, 96) pukee ajatuksen sanoiksi näin: ”Opettaja on 

ammattiroolissa, johon pääseminen edellyttää muodollisten koulutusvaiheiden 

läpikäymistä, perusteellista tietoa ja asiantuntemusta. Mutta samalla se on työ, 

jossa kaikesta huolimatta ihminen toimii omana itsenään, persoonana. 
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Opettajan pitää kohdata työssään ihmisiä, eikä kohtaaminen ole mahdollista 

ulkokohtaisesti ammattiroolista käsin, vaan toisena ihmisenä. Opettajan täytyy 

olla läsnä kokonaan.”  

 

Aikaisemmin opettaja ei ole ollut ”inhimillinen olento” vaan tiukasti omaa 

ammattikuntaansa edustava yksilö. Siinä on ollut puolensa, toisaalta hän on ollut 

yhteisön yksi arvostetuimmista jäsenistä, toisaalta taas häneltä on kielletty 

yksityisyys. ”Opettajaa on kautta aikojen kohdeltu kuin hän ei olisi ihminen 

ollenkaan. Opettaja oli varsinkin entisaikoina kaikkien ihmisten silmätikku, 

varsinainen siveyden sipuli. Opettajaa kunnioitettiin ja häntä myös pidettiin 

muita ihmisiä parempana. Häneltä siten myös odotettiin tietynlaista 

käyttäytymistä. Tänä päivänä opettajan asema yhteiskunnassa ei ole enää yhtä 

arvostettu kuin ennen mutta silti suhteellisesti korkea. Opettajasta puhutaan 

siis myös nykyään kuin hän ei olisi vieläkään saavuttanut inhimillisyyttään. 

Voidaan kuitenkin todeta, että parempaan suuntaan ollaan menossa.” (Laine 

1998, 112-113; eräs miesluokanopettaja 1995.)  

 

Ihminen on kokonaisvaltainen olento, olipa kyseessä sitten opettaja tai oppilas, jota 

tulee ymmärtää, tulisi häntä pystyä ymmärtämään ja auttamaan vallitseviin yhteyksiin 

nähden (Heikkinen 1998, 100). Kasvatus on myös aina suhteessa olemista ja hyvä 

suhde taas vaatii sitoutumista ja jälleen, oman itsensä likoon laittamista. Niemi 

(1996, 39) kirjoittaa opettajuuteen sitoutumisesta näin: ”Sitoutuminen merkitsee 

oman ammatin arvostusta ja uskoa siihen, että voi työllään vaikuttaa oppilaiden 

elämään ja saada aikaan positiivista muutosta.” 
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4 HAASTATTELUN VALMISTELU 

 

Edellä tutkimusryhmä on esittänyt kirjallisuuteen ja verkkokeskusteluun perustuvan 

katsauksen opettajien pelkotunteista. Katsaus painottuu riittämättömyyden tunteen 

lähteisiin. Verkkokeskusteluissa pohdittiin, mitä menetelmää käytettäisiin, kun 

haastateltavien kanssa keskustellaan. Esitettävien kysymysten tarkkaa muotoa ja 

järjestystä ei etukäteen suunniteltu. Päädyttiin teemahaastatteluun, jossa 

teemaluettelon avulla varmistetaan, että haastateltavilta saadaan vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimusryhmässä, jossa kellään ei ollut kokemusta tutkimushaastattelusta, 

keskusteltiin siitä, pitäisikö haasteltaville lähettää etukäteen haastattelukysymykset. 

Koehaastattelut tehtiin kuitenkin keskustelunomaisesti ja haastattelija salli 

tutkimuksen kohteeksi valittujen henkilöiden luontevan ja vapaan reagoinnin. 

Ammatillisten opettajien riittämättömyydestä nämä vapaamuotoiset ja syvälliset 

keskustelut saattaisivat paljastaa asioita, joita ei ehkä muilla keinoin saataisi selville. 

 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraaviksi 

1.  Millaisia muutoksia ammatilliset opettajat ennakoivat 

toimintaympäristössään? 

2.  Millaista riittämättömyyden pelkoa muutokset synnyttävät? 

 

Haastatteluun valittiin kaksi teemaa: 

 

1.  teema: Mitä muutoksia verrattuna tähän päivään arvelet tapahtuvat ammatillisen 

opettajan työssä lähitulevaisuudessa? 

 

2.  teema: Pelkäätkö tuntevasi riittämättömyyttä tämän muutosvyöryn keskellä? 

Millaista riittämättömyyttä? 

 

Teemahaastattelu tehdään nauhalle, joka litteroidaan sanasta sanaan. Litteroinnissa 

käytetään apuvälineenä tekstinkäsittelyohjelmaa, joka antaa mahdollisuuden 
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litteroinnin korjailemiseen ja täydentämiseen sekä aineiston käsittelemiseen 

kvalitatiivisen aineiston käsittelyohjelmilla. 

 

Kaksi ensimmäistä koehaastattelua osoitti, että teemaluettelo, avauskysymys, 

haastateltavien tapaaminen, haastattelijan rooli ja haastattelun eteneminen kaipaavat 

vielä täsmennyksiä. 
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5 TIIVISTELMÄ  

 

Julkaisu on osa tutkimushanketta, jossa selvitetään ammatilliseen 

opettajankoulutukseen hakeutuneiden pelontunteita koulutyötä kohtaan. Hankkeesta 

on aiemmin ilmestynyt verkkojulkaisu, jossa on kuvattu pelkoajattelun useutta ja 

kohdentumisesta. Survey-tutkimusta seuraa haastattelututkimus, jonka 

haastattelurunkoa on perusteltu tässä katsauksella opettajien toimintaympäristön 

murroksesta ja riittämättömyyden tunteesta, joka osoittautui useimmin esiintyväksi 

peloksi.  

 

Yhteiskuntamme on muuttumassa modernista ns. jälkimoderniin kauteen, jota leimaa 

globalisaatio, perinteiden rapautuminen ja yhteiskuntaelämän yksilöllistyminen. 

Murros kohti ennalta arvaamattomuutta vaikuttaa kaiken työn luonteen muuttumiseen 

ja myös koulutuksen vaatimusten muuttumiseen.   

 

Tieto ja oppiminen ovat myöhäismodernissa yhteiskunnassa erittäin merkittävässä 

asemassa. Koulutus ei kuitenkaan pysty vastaamaan kaikkiin nopeisiin muutoksiin, 

eikä lapsuuden ja nuoruuden koulunkäynti ole riittävä. Koulutuksen päämäärä ei enää 

ole niinkään tietyn teknisen pätevyyden hankkiminen, vaan jatkuvaa monialaisen 

tiedon omaksumista ja työmarkkinasopivuuden kehittämistä. Muuttuvassa 

yhteiskunnassa tarvitaan elinikäistä oppimista.   

 

Muutoksen maailmassa opettajuuden uudelleen määrittäminen korostuu. Vanhat, 

perinteiset opettamisen mallit eivät enää toimi, koska koko toimintaympäristö, tieto 

ja opiskelijat ovat muuttuneet. Opettajien on asetuttava oppijoiksi oppilaidensa 

rinnalle, opettajien on jatkuvasti kasvatettava inhimillistä pääomaansa työn ohessa. 

Opettajat haastetaan tietoisesti kehittämään uudenlaista opetus- ja 

koulutuskulttuuria, uudenlaista opettajuuden määrittelyä ja uudenlaisia opetuksen 

toimintatapoja.  

 

Lisääntyneet työelämäyhteydet, kansainvälistyminen, tieto- ja viestintäteknologian 

kehittyminen, laajentunut arviointi ja koko uudenlainen opettajuus opiskelijoiden 
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oppimisen ohjaajana aiheuttaa opettajille uusien mahdollisuuksien ohella myös 

pelkoja ja riittämättömyyden tunteita. Opettajan on koko ajan oltava valmis 

kehittymään ammatissaan sekä luottamaan omaan asiantuntemukseensa. Lisäksi 

opiskelijoiden ja opettajan roolit uusiutuvat yhteiskunnan ja koulumaailman 

muuttuessa. Opetustyö on vuorovaikutusta, ja opettajan on tehtävä työtään koko 

persoonallaan. 

 

Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa nuorten kyky hallita sosiaalista ja kulttuurista 

todellisuutta sekä luoda omaa identiteettiä ovat tulleet yhä tärkeämmiksi, mutta 

myös yhä vaikeammiksi. Opiskelijat sinänsä eivät ole muuttuneet, vaan heitä 

ympäröivä yhteiskunta vaatimuksineen on muuttunut, ja siihen muutokseen nuorten 

on välillä vaikea vastata. Yksi suurimmista nuoria kohtaavista uhkista on 

syrjäytyminen. Toisaalta oppimisen vastuuta on siirretty opettajalta oppilaalle 

itselleen, mutta toisaalta opettajat joutuvat ottamaan kasvatusvastuuta yhä 

enemmän ja yhä vanhempien opiskelijoiden suhteen. 

 

Muutosten keskellä ja konfliktitilanteissa opettaja voi kokea riittämättömyyttä, joka 

pitkään jatkuessaan johtaa väsymiseen, työnilon katoamiseen ja luottamuksen 

heikkenemiseen omaan itseensä ja ammattitaitoonsa. Opettajien olisi tärkeää osata 

ajoittain arvioida omaa jaksamistaan ja tehdä tarvittaessa muutoksia elämäänsä ja 

ympäristöönsä uupumuksen välttämiseksi. Työpaikan hyvä henki parantaa 

työviihtyvyyttä ja ehkäisee työuupumusta. 

 

Hyvä itsetunto ja itsetuntemus vähentävät opettajien pelkoja ja antavat voimia 

toimimaan muuttuvissa olosuhteissa. Itsetuntemus kasvaa kokemuksen kautta. 

Opettaja tarvitsee realistisen ja vahvan minäkäsityksen. Sen avulla ihminen pysyy 

tasapainossa ympäristönsä kanssa, hyväksyy muut ihmiset ja sietää myös 

epävarmuutta ja ristiriitoja. Minäkäsitykseltään vahva ihminen ei pelkää 

suoritustilanteita, hän uskaltaa ottaa vastaan haasteita ja osaa asettaa itselleen 

realistisia tavoitteita. Opettajan on opittava olemaan terveellä tavalla itsekäs. 
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