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5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 YHTEISTYÖN ALKUVAIHEEN ASKELLUSTA 

5.1.1 Ensivaikutelman merkityksestä  
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Yleensä sen kyllä näkee, että kenen kanssa synkkaa ja kenen kanssa ei, niinku 
heti ensi tapaamisella

Kasvotkin paljon kertoo, että millainen se ihminen 

on ---,  että on se ensivaikutelma hyvin tärkeä

Jos oli 

samantyylinen se opettaja, niin siinä heti pelasi hyvin yhteen ---. Oli se sama ajatus 

kuinka pitää niitä tunteja. Sen näki kyllä sen opettajan kanssa, että kun on samat 

ajatukset ja se sama tyyli, niin se jotenkin oli plussaa sille. (v11,s9.) 
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Ja sitten me saatiin tämä uusi opettaja. Ja ensiksi kun mä näin (hänet) ajattelin, että no 

niin! Ei voi olla totta, että nyt tulee joku semmoinen – miksikä voisi sanoa – semmoinen 

kylmä --- mutta se oli --- ensimmäisestä juttelusta, se muuttui ihan täysin. Siis se mun 

ajatus oli ihan väärä, mitä mä siitä ensin. (v9,s2.) 

Toki on sitten sellaisiakin välivaiheita, että ei oikein tiedä, että onko se 
(opettaja) lintu vai kala. Ja sitten ajattelee, että no jos toisella kerralla, kun 
vähän jännitti ekalla kerralla. Että jos toisella kerralla, kun tapaa ihmisen, jos 
se olis vähän rennompi. Mutta jos silloinkin on vielä se sama fiilis, niin ei se 
siitä muutu enää. (v11,s10.) 

Sen näkee aika nopeasti siinä heti parin ensimmäisen tunnin aikana, että kuinka 
se opettaja toimii. Ja aika usein, kun mä autoin (oppilasta), niin mä samalla 
tarkkailin sitä opettajaa, että kuinka se toimii. Ja näin sitten siitä, että jaa, tällä 
on vähän tällainen, että se on vähän löysää ehkä se toimiminen. Ja ittekkin sitten 
vähän sinne suuntaan meni. Ja sitten taas, jos oli vähän tiukempi, niin sitten 
ittekin siinä käyttäytyi sillä lailla, ja yritti jos vaikka sijaisenakin - niin vähän 
tiukemman opettajan sijainen - niin siinä samalla tyylillä meni niitten oppilaiden 
kans. Että ei tule sitä, kun sijainen tulee, että heti ollaan helpommalla. (v12,s3)

Sen kyllä huomaa (millaista opettaja odottaa), että meillä oli ensimmäisen 
opettajan kaa tosi semmonen, niinku heti alkuun, leppoinen ilmapiiri, ja että 
hypättiin molemmat tosi leikkisästi niiden lapsienkin juttuihin mukaan, ettei se 
ollut semmoista tiukkaa --- (v10,s1).  
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5.1.2 Yhteistyön käynnistymisen tunnelmia   

Se oli vähä semmoista hakemista, sellaista

tunnustelua, mutta siinä oppi tuntemaan toisen ajan kuluessa (v5,s1). 

Kun mä olen nyt tässä luokassa, jossa on miesopettaja, ja 

nyt kun me ollaan tehty kaksi vuotta yhteistyötä, niin alkaa vähän --- alkaa oppia 

tuntemaan toisen luonnetta (v8, s5).

Jos sä kolme vuotta oot tehnyt saman opettajan kanssa työtä, sä oot oppinut sen 
tietyn jutun, niin sitten se on hirveen vaikea oppia taas seuraavan uuden 
työparin kanssa. Nytkin kun mä olen ollut tämän uuden työparin kanssa vuoden, 
niin nyt vasta loppuvuodesta vasta löytyy pikkuisen sitä yhteistä säveltä. Että ei 
se niin nopeesti aina löydy. (v11,s1.) 

On opettajia, jotka eivät hyväksy ohjaajaa 

ollenkaan tunnilleen (v4,s1). 

Ja sitten jotkut opettajat oli 

niin, että ne ei halua ohjaajia ollenkaan luokkaan. ---. Joku on ihan sanonut sen 

suoraankin, että hän haluaa olla yksin ---. Jotkut on sanonut suoraan rehtorillekin, että 

ei halua ohjaajaa luokkaan. (v11,s1-2.) 

Koulussamme on muutama miesopettaja. Heidän 

luokassaan en ole saanut käydä, ei ole ollut tarvetta. (v1,s3.)  
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Opettajat, jotka eivät hyväksy koulunkäynninohjaajaa tunnilleen ovat olleet jo 
eläkkeellä olevia ja vain tilapäisesti töissä. He eivät mielestäni ymmärrä 
ollenkaan, että koulunkäynninohjaaja on oppilasta varten eikä heitä varten. 
Olen kuullut heidän sanovan, että jos he eivät ole tähän ikään mennessä 
oppineet opettamaan, niin ei tarvitsekaan. He pärjäävät yksin ilman 
koulunkäynninohjaajaa. Näissä tilanteissa olen mielestäni selvinnyt ihan 
kohtuullisesti, kun olen käsitellyt asiaa ja ymmärrän, että vika ei ole minussa. 
(v4,s1.)  

Mutta hän on iäkäs, vanhanajan naisopettaja, että itte tehdään kaikki. Ne 
ensimmäiset viikot --- kun (opettaja) ei antanut mun mitään tehdä --- Ehkä se on 
niinku jatkunutkin siitä ---. (v9,s21.) 



 

46 

 

Ja välillä sitten antaa taas itsensä vajota siihen…

että tulee sellainen olo, että on tässä vähäpätöisenä ja opettaja tekee kaiken opetustyön 

siinä itse. Tulee vähän sellainen pitkästynyt olo ja sitten samaan aikaan ikävystynyt, kun 

ei oikein voi tehä yhtään mitään.(v10,s3,9.) 

Ja nyt sitten oli sellainen yllätys, että tuota yksi opettaja, joka ei ole missään 
tekemissä ja halua jakaa, niin nyt hän nimenomaan haluaa minut sinne 
luokkaan. Että tämmöistäkin joskus voi tapahtua. Että se tuli vähän yllätyksenä. 
Se oli positiivinen yllätys, että nimenomaan minut hän haluaa ja siinä oli vähän 
hetken aikaa siinä, että kuulinkohan mä nyt ihan oikein. (v11,s2.) 

joiden 

toimeksiantona on vain heidän palveleminen eikä oppilaiden ohjaaminen

että mä en tykkää tällaisesta. Kyllähän siihen rehtori sitten puuttui. (v6,s14.)

Kun ittelle niinku loppujen lopuksi on mennyt hyvin. Mutta on ohjaajia, joilla ei 
todellakaan mene näin --- pidetään ihan piikana, kun suoraan sanoo. (v6,s17.) 
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Että kyllä sitäkin mä olen ehtinyt kokemaan, että käy kopioimassa ja valmistele 
kaikki sitten vain valmiiksi, että se (tietyn aineen opettaja) haluu vain tulla 
valmiille. (v7,s14.) 

5.2 POSITIIVISTEN TUNTEIDEN SIIVITTÄMÄÄ YHTEISTYÖTÄ  

On hirveen tärkeetä, että 

opettajan kanssa sujuu (v11,s1).  

5.2.1 Kunnioittamista ja arvostamista  

Niin, 

kyllä (opettaja) arvostaa. Minä arvostan kyllä yhtä kaikki häntä. Että 

molemminpuolista. (v5,s8.)

On tärkeää ja 

koen, että minun työtäni kunnioitetaan. Kunnioitan myös opettajan ammattitaitoa ja 

kokemusta työssään. (v2,s1.)

Sanotaanko näin, että mä pidän opettajaa korkeammalla kuin mä ite

olen, koska mä koen, että hän on enemmän lukenut. (v9,s6).



 

48 

 

Sehän pitää olla selvää, että opettaja on se opettaja, ettet sä voi mennä 

siihen, että mä olen opettaja.

Opettaja on se joka opettaa, ohjaaja se joka auttaa 

lapsia selviytymään --- eli pysyt omalla tontillasi. Tämä tarkoittaa myös fyysistä 

sijaintia luokassa. Eli jos olet myös luokan edessä pöytäsi tai tuolisi kanssa, oppilaat 

kiinnittävät sinuun huomion, ja opetus kärsii. Vain yksi kapellimestari johtaa 

orkesteria! (v1,s1.) 

Ja mun mielestä se on hienoa, että on päässyt 

kokouksiin, joka käsittelee tätä mun oppilasta. Että siellä on ollut psykologi ja 

kuraattori, erityisopettaja, rehtori, terapeutteja, ---. Ja, että minut otetaan sinne 

mukaan. Jotenkin se on hieno tunne, että minä saan tulla tähän ryhmään ja keskustella, 

ja mua kuunnellaan. Upeeta! (v9,s12-13.)

Kyl mä oon saanut kokea niitäkin hetkiä, että on ollut ihan 

opettajan roolissa, vaikka opettaja on ollut ite paikalla ---. Kyllä se vähän aika ajoin 

tuntuu ainakin siltä, että siinä on ihan samassa roolissa kuin opettaja, että se arvostus 

tulee sieltä. (v10,s3.)

Kyllä mä koen kuitenkin luokassa, että kuitenkin mua kunnioitetaan, ja silleen 

näin kun opettaja on luokassa, niin kyllä se komppaa mua kun tulee tämmöinen 

järjestyksen pitoon liittyvä (tilanne) --- (v8,s5). 

Tuntuu ihanalle kun toinen (opettaja) sanoo, että jos minua 

(koulunkäynninohjaajaa) ei olisi, niin oltaisiin pulassa. Että nyt on alkanut tämä mun 

opettaja kans arvostaan sitä, että mä olen siellä.  (v9,s7-8.)
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Tuntuu mukavalta, jos opettaja kysyy, että tekisitkö tai voisitko tehdä --- (v13,s1).

.

Kuinka hienolta se tuntuu, ja opettaja on mulle monta kertaa sitä sanonutkin, että kun 

sun kanssa on hyvä tehdä töitä. Ja justiin se, että mä tiedän, että se arvostaa sitä mun 

työpanostani. (v5,7.)

Ja siitä lähtien me ollaan oltu yhdessä, että joskus ajattelee, että 

miltä se tuntuisi jos yhtäkkiä siitä joutuisikin jonkun muun opettajan kanssa --- (v5,s3). 

Niin tuota 

mä kysyin saanko mä, että --- voinko mä lähteä sitä pientä sijaisuutta tekemään. Ja 

rehtori sanoi silloin, että kuule, sua mä ajattelinkin siihen. (v7,s22.)

Ja 

kyllä se nykyään, että kun on kaikkee tietokonetta ja tällaista, ja sitten kun on 

vanhempaa ikäpolvea (opettajia) ---. Saa näyttää niille, että miten kaikki toimii. Ja kun 
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oppilaat ei osaa, vaikka ne nyt pelaa ties mitä koko ajan, niin sitten nämä perusasiat 

tietokoneella, sähköpostikin on aivan uusi juttu ---.(v10,s7.)

 Siinä vaiheessa kun ei ole paikalla – aivan varmasti arvostetaan, että 

missä on (v5,s7)!

5.2.2 Kiitollisuuden tunteita  

Sellaiset hetket koskettavat --- ovat tässä työssä niitä 

kultahetkiä (v8,s37).
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moni opettaja sanoikin, että olet kyllä aloittanut aivan sieltä kaikista 

vaikeimmasta päästä (v9,s13).

Tunne on aivan mahtava, kun opettaja sanoo, että sinusta oli suuri apu niin 
oppilaille kuin hänelle itsellekin. Tällaisen tunnin jälkeen on mahtava jatkaa, 
kun on ollut hyödyksi, tarpeellinen ja vielä saanut kehujakin. Oppilas on voinut 
kyllä viedä voimat, mutta onnistumisien myötä voimat palautuvat hyvin ja 
nostavat mielialaa. (v4,s1.

Hyvää oloa tunnen, kun saan 

ansaittua kiitosta työstäni, varsinkin jostain pitempikestoisesta etenemisestä (v2,s3). 

Ihanaa on ollut saada 

kiitosta ja palautetta työstäni; kuinka joustava ja toimiva olen ((v1,s2).

Sydämelliset kiitokset ihanasta

yhteistyöstä lukuvuoden aikana (v1, s1).

Voit aloittaa, jos näyttää, että opettaja on jäänyt johonkin 

pikapalaveriin, jos välituntivalvonnassa tullut jotain (selvitettävää) …opettaja antaa

vapaat kädet siinä. Että jos (opettaja) ei ole luokassa, niin ei tarvitse odottaa, vaan saat

aloittaa. Ja sitten (opettaja), että voi kun hienoa, että te olette aloittaneet. (v6,s27-28.) 
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esineen, joka auttaisi luokassa oppilaita 

keskittymään paremmin ---. Hehän (opettajat) tykkäsivät, kun sehän heti tää meidän 

opettaja vei sen sitten opettajanhuoneeseen. Katsokaa mitä Kko9 on tehnyt! Se (esine) 

kiersi siellä – katsokaa! Ja meidän ope kehui, että Kko9 tekee omalla ajallaan. (v9,s24.)

Mä sanoin, että anteeksi, että mä olen 

myöhässä. Kun mä olin, että lapset ensiksi, että mä sain ne luokkaan opettajalle sinne. 

Niin sit sanoi rehtori, että joo, toi on hyvä, että tuolla lailla niinku pitääkin toimia, että 

lapset ensiksi. (v9,s11.) 

5.2.3 Luottamusta ja avoimuutta 

Pitää olla luotto toiseen hyvä, että semmoinen 

yhteistyö pelaa ja toimii (v11,s10). 

Tuo mun vanha pari (opettaja), niin 

ajatuksenlukijahan se oli. Se niinku näki mun ja sanoi, että joo, anna mennä vaan, että 

tee vaan. Että hän ei sekaannu tähän, että anna mennä vaan. (v11,s10.) 

Jos hän 

(opettaja) lähtee luokasta pois, niin siellä säilyy se työrauha ja oppilaat tottelee ---, että 

opettaja luottaa siihen. Nämä ovat erityislapsia ---. Siinä on määrätyt oppilaat, jotka 

välillä on levottomia, niin mun kanssa he tulee toimeen. (v6,s2.)  
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ope kysyy, että pidätkö --- tunnin 

Mut se (opettaja) luotti sitten siihen, että 

mä pärjään niitten muiden kanssa, että se oli jotenkin aivan ihanaa (v9,s3).

--- on kyllä niin mahtava ope ---, sä voit 

itse tehdä siinä niitä joitakin päätöksiä, ettei tarvitse opettajan sanoa, vaan että voit 

päättää itse

Sain suunnitella ja ideoida kevätretkemme, mihin 

ja millä ja koska (v1,s4).  

Mä odotan niin kauan, että kaikki on riisunut ja mennään luokkaan. Ja mä 
odotan niin, että kaikki on pukenut kun mennään pihalle. Mä en jätä niitä yksin, 
vaan olen jatkuvasti siinä näkymässä. Ja, että he saa heti sanoa mulle ---. Ja 
sitten meidän opettaja luottaa siihen, että mä olen siellä. Se tietää, että mä olen 
siellä, koska meillä on mahdoton luokka. Että siellä voi sattua, kun selkänsä 
kääntää.(kko9,s10.) 

On todella hienoa, kun 

on luotettu osaamiseen ja annettu ohjaajan työn lisäksi myös opettajan sijaisuuksia. 

Itseluottamus, hyvä mieli ja osaaminen ohjaajan työssä lisääntyvät, kun on saanut 

vastuuta. (kko4,s1.)

Totta kai siitä tulee 

heti semmoinen, että opettaja luottaa. Luottaa muhun, että kun se antaa mulle ne tunnit 

--- että sehän voisi ottaa ihan kenet vain. (kko10,s15.) 
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Eron huomasin siinä, että jos oli naisopettaja, niin sillä taas oli heti sellainen 
tietty lista, että nyt ollaan menty tähän asti, ja näitä yrittäkää päästä tänne asti. 
Ja sitten taas miesopettajilla oli se, että ole hyvä – tässä on kirjat! Ollaan päästy 
tähän asti, että tee kuinka haluat ite. Se tuntui kivalta, ---  että opettaja luottaa 
siihen, että pystyt tekemään, vaikka ei ole sitä opettajan koulutusta. (v12,s5.)

Meilläkin opettaja kerran sanoi, että --- no ohjaaja tekee, 

kerran hänen työtänsä tekee, niin kun saa myös palkan, niin saa tehdä kaiken itse. Että 

saa sitten suunnitella tuntiteemat. (v11,s4.) Mä 

tykkäsin siitä, että sai vähän haastetta ---. Kyllä se nyt ainakin, toivon mukaan, meni 

hyvin. Eli kyllä päästiin eteenpäin niillä tunneilla. (v12,s4.)

Mä laitoin, että hyvin meni, että ei mitään 

hätää! Niin opettaja, että kyllä mä luotinkin ---. että kyllä hän tietää, että kaikki on 

hyvin.  Että tuli itelle sellainen, että opettaja luottaa – että sellainen hyvä fiilis. Vaikka 

siinä oli kyllä kädet täynnä töitä! (v11,s5-6.) 
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Ope on huomannut, että (Kko) hoidat sen paljon paremmin, että otatko 

tuon (työtehtävän)? Että siinä tulee se luottamus. (v6,s2.) 

Se (sijaisopettaja) luotti 

heti. Mä olen jo jutellut rehtorin kanssa, ja mä sanoin, että mä olen pulassa, kun oma 

opettaja tulee takaisin. Koska se luottamus pitää taas --- pitää opettaa siihen, että mä 

oikeesti teen kaiken. (v9,s2)

5.2.4 Tasavertaisuutta 

Hyväksyntä tuo työhön 

mielekkyyttä ja on se liikkeelle paneva voima. Koen, että minut on hyväksytty 

työyhteisöni täysvaltaiseksi jäseneksi. (v2,s3.)
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Että uskaltaa olla ja sanoa ja kysyä. Ettei tuu sellaista tunnetta, 

että voinko mä nyt kysyä. (v5,s2.)

Mutta nyt on ainakin semmoinen 

(opettaja), että tuntee olevansa tasavertainen aikuinen, että se on tosi hienoa (v7,s14).

Kyllähän tietysti vieläkin tulee sellaisia tilanteita, että kokee olevansa ei-tasavertainen, 

jos siinä on vieras työkaveri. Mutta tää, jonka kans mä nyt oon töissä, niin ollaan just 

samalla viivalla. (v5,s1.)

Kyllä on sanonutkin opettaja ihan luokassa, että 

Kko8 (koulunkäynninohjaaja) on täällä luokassa yhtälailla niin kuin hän. Jos Kko8 

sanoo jotakin, niin te tottelette. Että ymmärrättekö? (v8,s36.)

Niin se ope sanoi, silloin kun elokuulla aloitettiin koulu, niin se 

opettaja teki selväksi heti kaikille, että totellaan samalla lailla täällä minua niin kuin 

opettajaakin (v6,s36).

Jotkut opettajat kertovat heti kun aloitetaan 

työt, tai lukukausi. Mun kohdalla on ollut, että jokaisesta lapsesta opettaja kertoo 

kaiken mulle. Se sanoo, että sun on hyvä tietää. (v6,s13-14.)

Omalta kohdalta voin todeta, että minulla on ollut hyviä opettaja/ohjaaja -

kokemuksia, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia ---. Tietysti on myös suuria eroja 

millainen on luokka ja miten opettaja osaa jakaa työt ohjaajan ja itsensä kesken ---. On 
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opettajia, joiden kanssa työskentely sujuu saumattomasti oppilaan hyväksi. (v4,s1.) 

Jos vain toinen haluaa ottaa täysvaltaisesti vaan sen luokan haltuun, niin toinen jää 

siinä sivuun, niin se on semmoinen, mikä hankaloittaa sitä (yhteistyötä). (v10,s6.)

Että nämä kaksi opettajaa - missä mä olen nyt viimeksi ollut 

- sellaisia opettajia, että ne ei juoksuta ollenkaan ohjaajaa, vaan ne tekee itte sen, että 

ne sanoo mulle, että jää sä tähän, että mä haen tarvikkeet, että ole sä täällä luokassa. 

Mä olen kokenut sen kyllä, että opekin kunnioittaa ihmisenä, pitää ihan tasa-arvoisena 

siellä luokassa - nyt tässä nykyisessä luokassa.

Että pystyy tekemään oikeastaan mitä tahansa vaan haluaa, 

kunhan sen toteuttaa vaan opettajan kanssa yhdessä. Että vaikka niitä (ideoita) nyt ei 

aina heti toteutettaisi, niin jossain välissä tulee, että pitäisikö kokeilla tätä näin. 

(v10,s8.)

Niin mä olen siellä sitten periaatteessa 

puoli vuotta ainakin opettanut toista ---luokkaa ja välillä ---, että me ollaan jaettu 

opettajan kanssa justiin silleen, että se on pitänyt toiselle luokalle, ja toiselle luokalle 

mä. (v10,s11.)

Nyt kun taas mä pidin sijaisena ---tunnin, 

niin ne (oppilaat) oli sitten tänään, kun meillä oli taas ---, niin ne oli sanonut meidän 

omalle opettajalle, että tehdään samaa mitä koulunkäynninohjaajan kanssa. 
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Oli korkea motivaatio yhteistyöhön sekä toisensa osaamiselle 

kumpikin oli avoin ja valmis antamaan tilaa. Molemmat ovat uteliaita tietämään, että 

mitä voi toinen antaa sille hommalleen (v10,s9). 

Sehän on ihan parasta just, jos molemmat oppii 

toisiltansa. Se semmoinen yhteispeli kuitenkin. (v12,s11.)

Kun meille koululle tuli uusia opettajia, niin ne opettajat alkoivat sanomaan, 
että opettajilla on aina sellaisia tykyjä - niitä kaikkia sellaisia illanviettoja - 
aina tietyin välein vuodessa. Niin ne uudet opettajat sitten sanomaan, että 
jokainen henkilökunnasta oleva täällä kuuluu siihen, että minkä takia ohjaajat ei 
saa tulla meidän juttuun ---. Kyllähän meidän olisi kuulunut aikaa jo mennäkin,
mutta ei kukaan vaan ---, se on vaan tyrmätty, että menkää te omaan ja ei me nyt 
oteta teitä mukaan. (v5,s11.)

5.2.5 Jaettuna ilo kaksinkertaistuu - huoli puolittuu 

Olemme open kanssa hyviä lukemaan toisiamme. Silmäpelimme on toimivaa. 
Ope tietää mitä minä ajattelen, ja mä tiedän mitä se ajattelee ---. Yleensä jos
ope on opettajanpöydän takana pitämässä tuntia lapsille, ja mä oon vähän 
sivummassa siinä, niin mä tiedän ---, mitä se ajattelee, ei tarvi sanoakaan edes. 
Siihen on oppinut, ja tietää ja tuntee toisen. (v1,s2.) 
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Ja 

puoli vuotta kun se (opettaja) oli, ja sen kevään meillä, niin meidän ei tarvinnut kuin 

katsoa, niin me tiedettiin mitä me ajateltiin ja me jatkettiin toisten lauseita ja kun mä 

aloitin, --- niin se sano lauseen loppuun. Ja siis se meni aivan ihan eri lailla (kuin 

nykyään). (v9,s2.)  

Kiinnostumme nopeasti uusista asioista ja olemme 

kiinnostuneita hyvin samankaltaisista asioista. 

Meidän on helppo innostua 

vaikkapa draaman keinoihin opetuksessa ja olemme välittömästi samalla 

aaltopituudella. Opettaja on äärimmäisen innostava ja mukaansa tempaava 

pääsääntöisesti. (v2,s1.)

Haaveilemme usein yhdessä miten hyvin ja paremmin asiat 

hoituisivat jos sitä --- ja tätä ---. jos vain resursseja olisi --- (v2,s2).

Eli yhteistyö on ihan itsestä ja kemioista kiinni, miten olet asialla ja 

innostunut. Koulussa ope opettaa, mutta yhdessä kaikki pidämme lapsista huolen. 

(v1,s4.)

Vaikka joskus – usein - 

teenkin jotain ylimääräistä omalla ajallani, teen sen innostuksesta, en pakosta (v1,s2).  

Mut sitten tää 
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toinen (opettaja) oli heti, että voi, kun me tehtäisiin yhdessä tällaisia! 

Olen kyllä pyytänyt anteeksi joskus --- vain työsovun 

säilyttämiseksi ---. Olen toistuvasti pyytänyt anteeksi tapaani antaa jonkun idean, tai 

jutun viedä minua mennessään, samalla kun sitä puhun, innostun liikaa. (v2,s2.)

yhteistyö sujuu, ja toisen osaamista kompensoidaan (v10,s6)

Jos opettajalla on vähän heikompia alueita, ja sitten mä osaan niitä 

paremmin, niin sitten se on silleen, että mä vaihdan siihen opettajan rooliin, ja sitten se 

(opettaja) on siinä vieressä seuraamassa. Että mä olen pitänyt tuolla ---aineen tunteja 

koko luokalle. (v10,s6.)

Mä oon äkkinäinen ja komennan herkemmin ja pidän 

kuria, --- opettajalla on sitten taas se rooli, että on leppoisampi. Että me tavallaan 

toisiamme täydennetään ---.(v5,s1.) 
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Nyt kun tulin 

tähän kouluun, niin oli uusi opettaja, ja se ei ollut tehnyt ikänä ala-asteella töitä ---,

saatikka pienluokkalaisten kaa. Että me oltiin molemmat siinä sitten ---, mutta me 

saatiin se homma pyörimään siinä. (v10, s1.)

Sen 

opettajan kanssa --- meillä oli niin hyvä tiimi, että aina tuntienkin jälkeen palaveri 

pidettiin, että miten meni päivä. Ja sitten huomista jo aateltiin siinä, tai sitä viikkoa ---. 

(v11,s5.)

Tämän toisen opettajan kanssa me otettiin kahvit mukaan ja mentiin luokkaan jos meillä 

oli jotakin (v9,s20). On tärkeää 

keskustella, että mikä painaa mieltä ja saa purkaa sen asian. ---, jos näkee oppilaasta 

jotakin, niin sanoo, että ootko huomannut samaa? (v11, s12.)

Tänä lukuvuonna olen joutunut myös olemaan tuki 

muutamalle 4. luokan erolapselle ---. Olemme pohtineet kaikenlaista, on pitänyt selittää 

ja olla puolueeton ---. Olen aina jutustellut ja etsinyt ratkaisua yhdessä opettajan 

kanssa. (v1,s4.) 

Kun me ollaan hirveän väsyneitä välillä 

molemmat, niin me jaksetaan toisamme sponssata ja patistaa (v5,s13).

Kyllähän tämmöisiä tilanteita tulee, että sä olet jo tehnyt ennen kuin opettaja kerkeää 
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ajattelemaankaan. Että kun siinä se rutiini on itsellä, ja riippuen tietenkin siitä 

millaisen parin kanssa sitä työskentelee. (v7,s27.)

Mutta sitten taas mulla on nyt sellainen nuori opettaja, jolla on kokemusta sen 
verran vähän, ettei aina kaikkia asioita huomaa. Että mä olen kerinnyt 
huomaamaan ja painamaan vähän, --- että niitä ei enää ole. Ja sitten - totta kai 
- haluaa tuoda ne esille, että hei, tällainen tilanne on ollut, mutta se meni jo. 
Niin opettaja, että voi ei, hän ole huomannutkaan ollenkaan! --- ja on erittäin 
kiva kuitenkin saada sitä palautetta, että onneksi sä oot tässä ja että sä 
huomaat! Että sä oot jo niinku tyrehdyttänyt jonkun jutun, joka olisi voinut 
häiritä sitä (opettajaa). 

Mutta nyt mä 

olen huomannut, että meidän opettaja vaan ei saa siihen sitä (rajoja) ---. Että luottaa 

sillä lailla muhun, että mä saan melkein paremmin ---. Ja (opettaja) sanoikin, että kun 

häneltä puuttuu se tietty auktoriteetti.

. Toisaalta kun miettii heitäkin (opettajia), niin kyllä he ovat auktoriteetin 

alla ja paineen alla. Tässä muuttuvassa yhteiskunnassa opettajatkin on aika lujilla. 

Kaikki ovat aloittaneet alusta, niin opettajakin (v1,s2). 

Kyllä nekin (opettajat) elää ihan samanlaista elämää kuin me (v6, s35). 

Hekin 

(opettajat) tulee omasta arjestaan sinne kouluun ja kai se on se ihmisen oma arkinen 

vireystila, niin kyllä kaikki vaikuttaa, että kyllä kaiken sen akateemisuuden alla on vain 

se ihminen. (v7,35.)

Yleensä on kyllä sitten puhuttu ne asiat pois mitä siihen
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on jäänyt --- ja joka vaivaa. Ja joskus se asia päättyy niin, että siitä ei kumpikaan anna 

periksi, tai se asia vain jää siihen, mutta että se on kuitenkin puhuttu. (v5,s2.)

Olemme myös retkeilleet opettajan kanssa yhdessä molempia kiinnostavissa kohteissa

(v1,s2).

5.2.6 Ammattiylpeyttä ja vastuullisuuden tunteita 

Siellä

välituntivalvonnassa on, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin kyllä se olen minä 

joka siellä komennan, eikä se opettaja tai opettajat yleensä. Että mun mielestä ne rajat 

pitää olla sielläkin. Että ei satu mitään ---. Me voidaan seistä opettajan kanssa 

vierekkäin, ja me molemmat katsotaan. Tietysti mä odotan, että hän sanoo ensiksi, 

koska on se opettaja, mutta jos ei sieltä mitään tule, niin minä sitten puutun asiaan. 

(v9,s8.) 

Työparina olen 

ajoissa paikalla tunnilla ja otan selvää seuraavasta päivästä/viikosta ---. Olen valmis. 

Olen valmis myös orkesterin kahtiajakoon tai yksittäisohjaukseen käytävällä tai toisessa 

luokassa. Työssä tarvitaan sopeutumis- ja muuntautumiskykyä ---. Yhteistyön 

sujumisessa auttaa sosiaalisuuteni, kykyni kuunnella muita, sopeutuvuuteni eri 

tilanteisiin, esim. jos joku ope on kipeänä, tuputan itseäni, että työt hoituu… (V1, s1.) 
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Koska mä olen ainakin aina heti valmis kaikkea tekemään… On näitä tilanteita,
että kaikki (oppilaat) ei voi mennä. Tänäänkin kun oli elokuva, niin yksi oppilas 
ei voinut mennä, kun uskonto kieltää ---, niin me tehtiin kouluhommia ja sitten 
käytiin kirjastossa ---. Opettajan ei tarvitse sanoa, vaan mä olen aina siinä, että 
mä voin tehdä, mä voin mennä ---. Että mä tykkään itte siitä, että se jousto 
pelaa. (v6,s26-27.) 

On varmuutta oltava, että luottaa omaan 

osaamiseensa ja itsetuntemukseensa (v10,s10).  

Koulunkäynninohjaajan on osattava kaikkea; laskea, soittaa, tehdä käsitöitä, 
opettaa enkkua, ym., joten paljon oppii ja on opeteltava --- (v13,s1). 

Pitää hypätä ihan vieraaseenkin luokkaan yhtäkkiä tästä vain (v7,s16)

Ja sitten sekin, että jos on iso porukka ja sä olet yksin (opettajan sijaisena). 

Niin siinä mä olen ajatellut, että nyt jätetään tuo asia välistä, ja otetaan seuraavasta 

päivästä vaikka joku muu. (v11,s4.)

 Jos ope on pois, ja minä muutun opeksi, niin mä teen omalla tavallani, 

en mä ala tekemään sillä tavalla mitä hän tekee ---. Mä teen ne asiat, mitä mä olen 

todennut hyväksi - käytännölliseksi. Miksi niitä muuttaa? (v5,s3.) 

Tämä (oppilas) ketä mä hoidan, mä olen 

hänen turvallisuudesta, koko hänen olemassaolostaan vastuussa, hän on mun päätyö 

(v8,s7). oli diabeetikko. Mä hoidin sen koko ajan, että sen elämä oli mun 

käsissä. (v12,s14.) 

myös diabeteslapsen turva ja huolehtija (v1,s1). 

Down-lapsi --- on lapsi muiden 

joukossa, siitä pidin huolen (v1,s3).
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Lapset tulevat kertoon mulle - osa lapsista - henkilökohtaisia, tai semmosia 

asioita - ne ei pidä niitä henkilökohtaisina, koska ne voi kertoa mulle 

ruokapöydässä missä on muitakin lapsia – mitä kotona tapahtuu ---. Ja he 

tykkäävät, kun mä kerron asioita eteenpäin ---. Mulle on moni sanonut, että voi 

kun mä haluaisin, että joku kertois tämän jollekin. Ja sitten pitää miettiä, että 

onko se meidän opettaja, vai onko se erityisopettaja, kuraattori vai ---. Yleensä 

opettajalle mä sitten sanon. (v9,s10.)  

Viime vuonna meillä oli vähän eri tilanne – monta 

sijaista, ja se oli ihan hirvittävää. Että onneksi mä olin ainut aikuinen, joka siinä sitten 

pysyi sen koko vuoden. (v7,s14.) 

: Jos ohjaajia ei olisi, niin kyllä ne olisi ihan 

”pihalla” tuolla koulussa (v6,s16).

5.3 NEGATIIVISIA TUNNEKOKEMUKSIA  

ttä onko sillä (opettajalla) hyvä päivä 

vai huono päivä, että kannattaako siinä olla edessä vai päästä vain alta pois (v10,s3). 

Jos on vanhempi naisopettaja - naisillahan tapahtuu kaikenlaisia 
hormonaalisiakin juttuja - niin et tiedä, uskallatko sanoa sitä et tätä, kun ei tiedä 
millä mielellä on se opettaja.
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Jos on sellainen työpari, että siis ihan oikeasti et aina tiedä, että 

millä mielellä se (opettaja) tulee töihin. Että onko se tänään ok, vai onko se niin, ettet 

saa sanoa oikein mitään. Mulla on kokemuksia (yhteistyöstä), ettei tiedä oonko mä 

tässä, että anteeksi kun olen olemassa ja anteeksi, että mä olen auttamassa täällä. Tai 

sitten se toinen äärilaita, että on tosi mahtavaa. (v7,s18.)

Epävarmuutta koen, kun en tiedä missä, mitä, 

milloin seuraavaksi, jos en saa ohjeistusta 

Ensimmäinen 

työpaikkani oli yläaste, jossa opettajia oli noin 20. Kaikilla oli erilainen opetustyyli, ja 

joskus oli vaikea miellyttää kaikkia. Usein tunsin oloni jännittyneeksi ja epävarmaksi, 

koska moni opettaja ei kertonut ennen tuntia, mitä tunnilla tehdään ja mitä minulta 

odotetaan. (v3,s1.)

5.3.1 Opettajan auktoriteettia varoen 

ettei se olisi varpaille astumista

Jos on vanhempi 

opettaja, niin siinä saa pelätä, ettei astu varpaille (v6,s4.)
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Ainakin opettajissa huomaa, kun on näitä vanhoillisia opettajia, --- niin 
sellainen iäkkäämpi opettaja - tai kahen iäkkäämmän open kanssa tein 
yhteistyötä ja sitten yhden nuoremman opettajan kanssa - niin huomasi siinä, 
että kun niillä oli sellainen tiukka kuri ja sellainen vähän erilaisempi sellainen 
vanhoillinen, sellainen tarkka mitä tehdään ---, että se oli sellainen jämpti, just 
mentiin niin ---. Että se oli aika helppoa. Mutta sitten vähän nuoremmilla oli 
vähän löysemmät otteet, mutta nekin oli kyllä ihan hyvät. (v11,s1.) 

iäkkäämpi 

opettaja saattaa kieltää koulunkäynninohjaajaa puhumasta (v13,1.)

Jotkut vanhemmat opettajat vaativat, että vain opettaja saa seistä luokassa 

(v13,s1). 

On ollut aiemmin 

sen tyyppisesti, että siellä (opettajanhuoneessa) on ollut tiukka järjestys kuka istuu 

missäkin (10,s4). 
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Tässä luokassa oli muutama poika, joka halusi olla 

aina äänessä, ottaa ohjat käsiin. Eli jouduin joskus hellävaraisesti ottamaan opettajan 

paikan ja pyytämään hiljaisuutta. Ope ei onneksi tykännyt pahaa, olin siis hänen 

voimavaransa. (v1,s4.) 

Ja mä sitten puutuin siihen asiaan ---. Niin sitten se opettaja - tämän oppilaan 
opettaja - tuli mulle sanomaan, että älä sä puutu tähän, anna sen asian olla. 
Että sellaisia tilanteita on ollut. Mä en voi käsittää! Se on kuitenkin hänen 
oppilas, niin miksi se oppilas ei mennyt sille omalle opettajalle sanomaan, vaan 
miksi se tuli mulle? Tämä on vähän tällainen kaksipiippuinen juttu. Mä olen 
astunut opettajan varpaille. Mutta menepä sanomaan se sille lapselle. En mä voi 
mennä sanomaan, että en mä voi sua auttaa koska sun opettaja ei anna. (v5,s5.) 

Että jos haluaa ite oikein kovasti tehdä ja 

opettaa ja olla sillai päällepäsmärinä koko ajan, niin se varmaan tuottaa kaikista eniten 

ongelmia (v10,s5-6.) 

On tuntunut siltä, että ei viitsi tehdä joitain asioita sen takia, että tuntuu, että menee sen 

opettajan alueelle. Että ei esimerkiksi ala tekemään oma-aloitteisesti jotain hommaa, 

että jos sillä (opettajalla) on sitten jokin oma kaava tehä se. (v10,s1-2.) 

Kesken erään koulupäivän sainkin tehtäväksi siirtyä toiseen luokkaan, jonka 

työrauhaongelmissa luokan nuorempi opettaja tarvitsi apua. Rehtori määräsi, että nyt 

siihen luokkaan - pitämään kuria. pakko on nyt 

jonkun mennä ja sä olet siihen oikea.
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Mä sitten vain menin sinne (luokkaan), ja 

seurasin hetken tilannetta --- ja näin, että ei minkäänlaista järjestystä! Sitten mä 

kuuluvalla äänellä, että nyt hiljaa jokainen ja kuuntelette mitä opettaja sanoo ja istutte 

paikallanne!

Että kun mä en tavallaan haluaisi astua kenenkään varpaille. 

Niin siinä vaiheessa tuli vähän sellainen olo, että astunkohan mä tässä nyt varpaille, 

että mitähän tuo opettaja meinaa. (v11,s6-7.) 

Siis joillakin opettajillahan on se, --- että jos se on vähän tiukempi, niin kuinka 
sitten avata suu, että ootkos huomannut? Ja jos se (opettaja) ei ole sattunut 
huomaamaan, niin tulee, että mitenkäs tuo nyt? Että kun on asenne kuitenkin, 
että on (koulunkäynninohjaaja) kuitenkin alempana niin, kyllähän se vaikuttaa 
se opettajan luonne siihen kenelle uskaltaa puhua ihan suoraan. Kun jotkut on 
vähän, että haluaa olla se korkeampi kuitenkin, kun on opettaja. (v12,s13)  

On sellaisia tilanteita, että jos tulee joku sellainen, että huomaa rivien välistä, 
että nyt mennään vaarallisilla vesillä, niin mä ymmärrän mennä pois. Sen mä 
olen oppinut tässä matkan varrella. (v5,s5.) 

Mä oon tullut siihen tulokseen ---. Mä oon tullut huomaamaan, että mä pääsen 
paljon helpommalla, kun mä en puutu opettajien asioihin, tai mielipiteisiin, tai 
mitä he sanoo jostakin oppilaasta. Mä pidän asian omana tietonani, ja menen 
pois. (v5,s8.) 

5.3.2 Arvostuksen puutetta ja alemmuuden tunteita 

 Kyllä siinä on aluksi vähän, että ai jaa - 

että me ollaan niitä sellaisia alemman kastin kansalaisia, että me ollaan tuolla alhaalla.
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Että meitä vähän dissataan. 

.

Ope ei 

aina tunnu ymmärtävän ohjaajan työtä avustettavan oppilaan kanssa ---.  Tavallaan 

näkee vain ne luokkatilanteet, kun mä otan repusta kirjoja ja annan kirjoja siinä, mutta 

ei opettaja näe sitä mitä se on se muu aika koulussa. Se on riisumista, pukemista, 

nostelemista, vessattamista. Se ei näe sitä. (v8,s10.)

Jos opettaja on leipiintynyt, et tekee sen mitä velvoitteet hänen kohdallaan on ---
että kun ite olisi semmoinen idearikas --- ja tekisi paljon asioita toisin.  Että on 
lukemattomia tilanteita, että --- mä olisin tehnyt monet asian helpommin, aivan 
toisin --- ja nopeammin. Mutta sitten tämä (opettaja) ajattelee, että hänen tapa 
on ainut oikee tapa. (v8,s5.)

Opettaja --- ei sitä 

kestä, että olisin siinä tunnilla se ohjaaja

Ettei ideoita kannata esittää, sillä niitä ei kuitenkaan noteerata

muutama 

opettaja on just semmoinen, joka ei ---. No, että menee korvasta ulos. Että ei ideoita 

kuunnella. (v9,s7.) 

Mitä kauemmin on (opettaja) opettanut, 

niin sitten sieltä on enemmän ja enemmän takertunut niitä semmoisia vanhoja kaavoja, 

ja sitten on vaikea päästä niistä eroon (v10,s1).  

On tietysti eri 

asia, jos olet tehnyt parhaasi ja omasta mielestä onnistunut oppilaan kanssa hyvin, 
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mutta sitä ei noteerata. Näissä tilanteissa voi itse antaa itselleen palautetta. Onhan 

sellaisiakin opettajia, jotka eivät osaa antaa palautetta vaikka ovat tyytyväisiä.

Se (opettaja) sanoi niin jännästi, kun mä sanoin, että mä voin laittaa ---,

niin ei kun nämä pitää niin hyvin tehdä ---. Elikkä mä en osaakaan ---. Mä tunsin itteni 

huonoksi ---. Mutta sitten mä ajattelin, että joo, tehkööt hän itse, että sitten kun se tarvii 

apua, niin sanoo. Siinä mä kyllä mietin, että mä en kyllä olekaan sen arvoinen.  (v9,s2-

3.) 

joskus tulee sellainen tunne, että jos ei jotakin asiaa tiedä tai 

ei heti huomaa. Niin sitten joku hyvin äkkiä --- tulee sellainen pieni piikki, tai että tuntee 

itsensä huonoksi, vaikka ei toinen (opettaja) sanokaan mitään, niin sitä jotenkin 

vaistoaa, että eikö tuo nyt tajua. 
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Että 

päästä varpaisiin katottiin sillä lailla, että sellaisia arvostelijoita (opettajat). Mä en 

tykkää sellaisesta yhtään! (v11,13.)
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Kaiken kaikkiaan olin stressaantunut ja sain fyysisiäkin oireita. --- Toivoin saavani 

kyseisestä (koulunkäynninohjaajan) työstä lisää itsevarmuutta, mutta tuntuu, että se 

vain karisi pois. (v3,s1.)

5.3.3 Ulkopuolisuuden tunnetta ja epävarmuutta 

Kun on tottunut 

toisen työparin kanssa tiedonkulkuun. Siihen, että tieto tulee heti niin kuin sanotaan, ja 

sitten tuota tän toisen (opettajan) kanssa, niin se tieto ei välttämättä kuljekaan. (v11,s1.)  
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On näitä opettajia tullut vastaan, että kun on lapsella jotakin sellaista perheessä, jotka 

vaikuttavat sitten sinne kouluun, elämäntapahtumat, että on jotakin ---. Niin jotkut 

opettajat ei puhu ohjaajalle näitä. (v8.s13.) 

Että sä olet itsestään 

selvyys, sulle ei kerrottu kaikkia asioita, mutta sun piti kuitenkin tietää ne asiat ---. Että 

jotenkin, että mä olin jotenkin niinku yksi oppilaista. (v7,s22.)

Ja sitten on tämmöisiäkin opettajia, jotka salaa. Sitten ne kuitenkin tulee, 

niin sä olet niinku, että hetkinen – mikä tämä nyt on? Niin sä tarvitsisit tietää. Jos se 

(opettaja) katsoo, että sun ei tarvitse tietää tällaista. Mutta sitten kuitenkin, jos olet 

vaikka opettajan sijainen ---. (v7,s14.)

Miksi näin on, 

miksi hän (oppilas) käyttäytyy näin? Totta kai, ilman muuta pitää tietää. (v8,s14)  

Oppilaasta ei kerrottu 1½ vuoteen. Itse asiassa mä 

sain vasta tietää, että siis mä sain nyt vasta tietää, ----, niin se oli aika yllättävää. Että 

niin, no tietysti ei saisi viedä työasioita kotiin, mutta kyllä sitä ajattelee---. (v9,s18.)

luottamus täytyisi olla 

aukoton opettajan ja ohjaajan välillä 

Pitää olla luottamus opettajan ja ohjaajan välillä, 

että pystyy kertomaan esimerkiksi omia fiiliksiä. Jos joku oppilas käyttäytyy niin, että 

siihen pitäisi puuttua, niin pitäisi olla luottamus ohjaajan ja opettajan välillä. Että sen

voi edes sanoa toiselle (opettajalle), ettei se sitten loukkaannu siitä, tai esimerkiksi 

jotenkin käytä sitä sua vastaan. (v10,s9.)
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--- kyllä sillä on merkitystä minkälainen opettaja, onko se semmoinen, jolla on 
historiaa – omaa työtä takana 30 vuotta – tai semmoinen, jolla on ihan alle viisi 
vuotta ---. Semmoinen, jolla on pitkä ura takana, se voi olla ite vähän 
leipääntynyt, ja kun vie samoja luokkia vuodesta toiseen ---, niin sun pitäis
periaatteessa olla ajatustenlukija. Ja jos sä et ole ajatustenlukija, niin siinä on 
sitten omat juttunsa ---. Sä voit sitten saada vähän sellaisia vastauksia, että 
luulet esittäväsi jonkun hyvän idean, mutta se onkin käytetty kuule jo kymmenen 
vuotta sitten ---. Niin se ei sitten välttämättä se yhteistyö ole semmoista, 
semmoista soljuvaa. Siinä tulee semmoinen, että osaanko mä esittää nyt mitään 
semmoista --- että vähän nolo olo. (v7,s3) 

ei oo oikein itellä sellaisia 

resursseja, että osaisi tehdä kaikki mahdolliset --- valmiiksi siinä jo ---. Niin tulee vähän 

sellainen avuton olo. (v10,s7).

Meillä on sellainen luokka, että on aika 

haastavia lapsia, varsinkin tämä poikajoukko, todella haastavia ---. Ei ole todellakaan 

itsestään selvää, että kun mä jään yksin sinne luokkaan, että totteleeko he mua. Että se 

on välillä raskasta. (v8,s6.)
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Eräs yksittäinen tapahtuma saa minut vieläkin kiukkuiseksi ja 

häveliääksi. Yksi sijaisopettaja nolasi minut oppilaitten edessä tunnilla. Hän komensi 

minua, että voisinko käskeä eräitä poikia olemaan hiljaa. Se suututti, koska eihän hän 

itsekään sitä pystynyt tekemään. (v3,s1.) 

5.3.4 Loukkaantumista ja ärsyyntymistä

Joskus mä olen 

kokenut vähän loukkaavana semmoisen, että kun mä olen tämmöisen toimintakyvyltään 

rajoittuneen oppilaan kanssa, niin se (opettaja) joskus mun mielestä vähätellen sanoo, 

että kyllä se (oppilas) nyt voi (osallistua). Mä joudun sanomaan, että ei se voi! Että sitä 

mä vähän joskus moitin ja pahoitan mieleni. (v8,s9.)

Epäoikeudenmukaisuus  aiheuttaa minussa 

niin suurta mielipahaa, ja kiukkua (v2,s1)

Ja paljon tämmöisiäkin tilanteita mä olen huomannut, kun mä nyt näen niitä - 

sanotaanko poikienkin keskinäistä keskustelua. Ja joskus valitettavasti olen 

todistamassa ---, että ehkä joskus se kurinpito kohdistuu väärään oppilaaseen. 

Vaikka kuitenkin se toinen osapuoli on koko ajan ollut se, joka ärsyttää ja 

provosoi. Että se, joka kilahtaa, niin hän saa siitä maksaa. --- että mä en tykkää, 

että mun mielestä se ei ole reilua. (v8,s11.) 

Mä yritän 

sitä lohduttaa sitten, että ei tämä ollut kuule nyt sun syy, että sä sait nyt ihan turhaan 

syyt niskoillesi. (v6,s1.)
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Sitten mä olin opettajan sijainen, ja 

siihen ei tullut toista aikuista koskaan ---. Ja jos on suunniteltu jotakin, niin eihän ne 

toteudu, jos sä (ohjaaja) olet sairas; että kun ei nyt pystytäkään. Mutta jos opettaja on 

sairas, niin kun on suunniteltu, niin ohjaaja vetää sen. (v7,s15.)) 

Kun olet siinä sijaisena, ei sulla ole ohjaajaa siinä, vaan sä vedät yksin sen ---.
Vaikka olet henkilökohtainen avustaja, niin sä hoidat sen oman työn, ja sitten 
hoidat opettajan työn ---. (v6,s16.) 

Kun oli opettaja kipeenä, ---

niin sitten opettaja olikin siihen kaiken keskelle hankkinut aivan ulkopuolisen 

sijaisopettajan. Joka ei sitten tiennyt yhtään mistään ja joka tuotti mulle tuplatyöt --- ja 

mä jouduin kaikki ohjaamaan vielä sillekin. (v10,s15.)

Yksi tämän vuoden haasteista tulee olemaan 

se, että teemme koulutyötä iPadeilla. Käytämme vähän kirjoja ja paljon nettiä. Koulutus 

opeille on jaettu, mutta meille ohjaajille ei. (v2,s3.)

Jos open 

kanssa henkilökemia ei toimi, ja jos ottaa asian henkilökohtaisesti, niin ---. Siinä on 

kaikki vaara oikeesti romahtaa. (v7,30.) 
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Ja onhan sitä ikävä tehdä töitä jos kemiat ei kohtaa, niin olla sit siinä. (v10,s10) 

Että ihan hyvin meillä menee, mutta paljon joutuu nieleen ikään kuin semmoista 
huumorin kautta vähän kuittailua ---. Kyllä mulla joskus tekisi mieli vähän 
näpäyttää takas. Kyllä sä joudut paljon myös työstään, että mä oon vain töissä 
täällä, mä olen lapsia varten täällä. (v8,s6.)  

5.3.5 Myötähäpeää, hämmennystä ja pettymystä  

Kyllähän löytyy opettajistakin sitä, ettei ole sitä ammatillista 

käyttäytymistä 

Kun joskus miettii, että --- onko ihan opettaja-ainesta, soveltuva 

(alalle)? (v7,s26) 

Mutta sitten nämäkin kaksi nuorta, niin ne 

oli enemmän kaveria tavallaan kuin opettajia ---. Ne käyttäytyi samalla tavalla niin kuin

yläasteella ---.  Että kyllä pitäisi sitten kuitenkin olla se aikuinen, vaikka sitten olisitkin 

heille se semmoinen erityisen mukava, ja pitää varmaan olla, mutta sitten taas vähän 

liiankin. (v11,s13.)  

Pitäis sitten vähän olla semmoinen, että oppilaat tykkäis, hyvää pataa Se

opettaja, että kehuja haki tavallaan itsellensä tai hyväksyntää. Mutta sekin on 

sitten aika huonoa sille oppilaalle, ja oppilaitten kannalta, sillä sittenhän he 

tottuvat siihen. Ja ei koskaan tule sitä, että opettaja–oppilas -väliä, vaan on aina 

sellainen kaveriväli. (v12,s13-14.) 

Että mulla on kans sellainen tyyli, että --- pitäis ite yrittää eikä antaa valmiita 

vastauksia. --- kun mä olen joskus nähnyt kuinka opettaja voi niinku kokeessakin 

kummata ja sanoa, että tämä on väärin, että ei noin. Hmm., --- että sä voit lukea sen 

tehtävän uudestaan ja sen (oppilaan) pitäisi ite aatella se. (v9,s6.)
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Yksi tuo sen aika räikeästi esille, ettei sano 

suoraan, mutta --- (v8,s18). 

Ja sitten voi olla, että siinä luokkatilanteessa on 

justiin, ettei mikään onnistu, eikä mikään ole kivaa (v7,s18). 

Kyllä jotenkin mä ite ajattelisin ---, jos mulla on jotakin omia henkilökohtaisia 
juttuja, että mä en tuo niitä töihin, koska ne ei ole työpaikalla aiheutuneita. Että 
kyllä pitää jättää ne sitten kotia. Ja kun sä meet töiden jälkeen, niin mietit sitten 
uudestaan niitä, mutta et tuu töihin tuomaan sellaista myrkytystä, että kaikki sun 
ympärillä voi pahoin sen takia, että sulla on omia henkilökohtaisia ---. (v7,s18.)

Kyllä me ehkä sellaisia tasaajia ollaan luokassa, että jos on 

opettajalla vaikka tämmöinen fiilis, että älkää tulko mulle sanomaan ---. Kyllähän me 

sellaisia tasaajia ollaan, että me pehmennetäänkin monta tilannetta. (v7,s5.) 

saattaa tulehtua sellaiseksi tilanteeksi, että tulee ne asiat 

kotiin.

hänen oppilaan asioihin, eikä 
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Mutta mä en tiedä sitten, sitä pitäis nyt sitten henkilökohtaisesti 

kysyä tältä opettajalta, että mitenkä hän koki sen. Mutta kyllä hän koki sen jollakin 

lailla vääräksi tai uhkaavaksi, koska kielsi mua puuttumasta hänen oppilaan asioihin. 

(v5,s6.)

Pettymyksiä koen silloin kun 

opettaja ei ymmärrä miksi näin teen ja luulin, että olimme samaa mieltä. (v2,s2).

Niin sä näet ihan toisaalta monella lailla eri kulmilta asioita mitä opettaja. Että 
sä --- niinku niin paljon enempi tarkkaat niitä (oppilaita) toisella lailla---. Hän 
taas ---. Hällä on se tietty, hän on luvannut opettaa tietyt jutut, tälle 
syyslukukaudella nämä pitäis nyt saavuttaa ---.

5.3.6 Kadehdituksi ja kiusatuksi tulemisen tunteita  
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että jotkut opet ovat kateellisia kun keksin jänniä juttuja esimerkiksi 

askartelussa tai leikeissä.

ei anna sen häiritä

Kyllähän jollakin opettajalla voi 

olla sellaista sitten, että voi olla vähän mustasukkainen jos lapset lähestyy ohjaajaa 

enemmän kuin häntä. Että jos ohjaaja saa enemmän kuin hän otetta niistä lapsista, ja 

ne kertoo sille enemmän --- kuin opettajalle, niitä huoliansa ja murheitansa ---, niin se 

voi olla jollekin (opettajalle) aika kova tämmöinen tilanne. (v7,s23.) 

Toinen opettaja oli todella ilkeä 

mulle ---. Sitä ärsytti kaikki mun vaatteet. Ja siis mun olemus ärsytti sitä niin paljon!

(v6,s19,24.)

Opettaja --- ei kestänyt sitä mun iloisuutta ja mun energiaa. 

innostuvaksi ja positiiviseksi. Myös 

kaikki oli hyvin

Oli siis niin kamalaa työaikaa että monta kertaa itkien lähdin (töistä) Oli

sellainen tilanne, --- että työmotivaatio jo aikalailla laski Mutta onneksi oli niin hyviä 
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ystäviä sitten siinä ympärillä, että jaksoin. (v06,s20-21.)

5.3.7 Myötäelämisen ja kiintymisen kuormitusta  

Me kyllä joudutaan aika paljon täällä kuuntelemaan 

oppilaita, joilla on paha olla. Ja me ollaan niitä, jotka kuuntelevat, kun opettajalla ei 

ole aikaa. Että mä olen sanonutkin aina sitten, että nyppää vain hihasta. Että jos on 

jotakin asiaa, niin mä kuuntelen sua. Että mulla ei ole mihinkään kiire.
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Mä ainakin huomasin, että oppilaat 

siis jotenkin nopeammin kiintyy ohjaajiin kuin opettajiin. Että onko siinä sitten se, että 

opettajilla on kiire tosiaan. Ja koulunkäynninohjaajat ovat kuitenkin vähän lähempänä 

siinä, niiden (oppilaiden) tasolla enemmän. Että onko siinä sitten sekin, että onko he

(opettajat) paljon korkeammalla kuin oppilaat ---. (v12,s17.)

tavallaan varaemoksi (v11,s14) 

Että kaikki 

(opettajat) ei ihan sitä ymmärrä. Mutta kyllä sitten taas se opettaja jonka kans mä olin 

ja jonka kans ne (oppilaat) oli, niin tuota, kyllä se ehkä vähän ymmärsi. Mutta onneksi 

sitten oli toinen ohjaaja, --- niin me jaettiin ne tunteet sitten siinä. (v11,s14-15.)
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Koen jonkin verran ahdistusta työssäni, jos koen, että lapsen etu jää 

ymmärtämättä tai ymmärretään väärin, enkä voi vaikuttaa asiaan mitenkään (v2,s2).

Lapset kun pelaa hirveen 

paljon pelejä ja tietokonemaailmassa ihan siis suoraan sanottuna K-18 -pelejä. Että 

näkee väkivaltaa ja silpomista, tappamista ---, ja se on niiden mielestä mahtavaa.

(v7,s34.)

5.3.8 Kiireessä ei aikaa kohdata – vertaisten tuella eteenpäin 

Tätä hetkeä leimaa hektisyys ja paikasta toiseen pitää siirtyä suurin 

piirtein juosten ---. Ei ole opettajan kanssa yhteistä aikaa paneutua lasten asioihin ja 

vaihtaa informaatiota. (v2,s2.)   
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Me ei oikeestaan keretä sillä lailla jutteleen asioista, että mä olen yleensä, kun 
mä menen välituntivalvontaan, niin tietysti silloin sitten keretään ihan muutama 
sana, mutta tosi vähän jutteleen niinku oikein asioista ---, eikä iltaisin viitsi 
soitella, tai mitään, että päivä kerrallaan vain mennään. Eikä sitten kun ollaan 
yhtä aikaa, kun on se kahvipaussi, niin siellä on sitten muita, niin ei viitsi ihan 
kaikkien kanssa sitten. (v9,s19.)

Kun ei oikein tunne (opettajaa), niin 

ei voi niin helposti avautua, kun juuri ehti tottumaan siihen edelliseen ---. Ja

opettajanhuoneessakin on vaikea siinä lähteä kehittämään keskustelua. (v10,s1-5.)

Jos on huono päivä ollut, niin siitä pitää puhua työparin kanssa. Toki huonoja 
päiviä on ollut, mutta sitten niistä jää vähän semmoinen mieli, semmoinen paha 
mieli, että onko ite tehnyt siinä sitten jotakin väärin, kun ei sitä ole purettu, 
päivän lopuksi vaikka. Ja sitten, kun ei aina itse viitsi mennä kysymään 
(opettajalta), että onko sulla huono päivä, vai johtuuko se musta, niin sitten jää 
aina työpäivän jälkeen vähän sellainen ankea olo, että teinkö mä nyt jotakin 
väärin? (v10,s5.)

Mä olen kokenut sitäkin, että opettajakin varmaan on vähän väsynyt siihen 
tilanteeseen ---. Mulla olis tarve saada jutella vielä kahden kesken – purkaa.  
Mutta mä olen huomannut, että se toinen ei silleen ---.   Mutta mä taas 
haluaisin, että miksi oppilas teki näin, että se sanoi mulle näin? Että mä en koe, 
että se on hyväksyttävää. Olis kiva keskustella ja purkaa niitä tilanteita, että se 
(opettaja) ymmärtäis ---, että ne ei ole mulle mitään, että en mä noin vaan, jos 
mulle tulee semmoinen, että joudun oikeesti suuttumaan (oppilaalle). Kun mä 
ainakin vaadin luokassa, että mua myös kunnioitetaan ja arvostetaan. (v8,s6) 
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jos vain saisi sen tulpan auki (7,s39). 

Kun mä ajattelen, että sen 

(opettajan) pitäisi tehdä se aloite (v9,s21).

Se vertaistuki on tärkeetä, että me saadaan jakaa niitä 

ajatuksia ja niitä kokemuksia ---. Eikä pelkästään tosiaan saman työpisteen, vaan että 

monessa pisteessä ollaan ihan yksin. Kaikki tietää salassapitovelvollisuuden, että ne jää 

tähän, näitä ei levitetä. On niin turvallista, että jossakin pystyy puhaltamaan.  

(v7,s34,40.) 

Aina saa jollekin vähän huokaista siellä (v8,s40). 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA

6.1 Työskentelyä yhteistyön vyöhykkeellä  

6.2 Positiivisten tunteiden ilmapiirissä  



 

89 

 



 

90 

 



 

91 

 

Että puolin ja toisin kun muistetaan, että aina annetaan palautetta 

päivistä. Sillä kyllä jaksaa. (v7,s27) 
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6.3 Vaikeammalta tuntuvaa yhteistyötä 
välillä on tosi vaikeeta, ja 

välillä menee ihan ok
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Rehtori ja toiset koulunkäynninohjaajat voimavarana 

jos jokin asia jäi mieltä painamaan tai mikäli kokee menneensä opettajan tielle 

(v10,s5). 

6.4 Pohdintaa
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