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Opettajan työtä tekevät usein alansa ”kutsumustyöläiset”. Opettajan työ 2010-luvulla ei ole pelkkää opettamista tai 

kasvattamista, vaan se sisältää laajan kirjon erilaisia vastuualueita, joihin vaaditaan paneutumista ja erityisosaamista 

samalla kuitenkin suhteellisen vähäisiä resursseja tai työnohjausta hyödyntäen. Opettaja tekee työtään omalla 

persoonallaan, mikä voi olla parhaimmillaan hänen työnsä kantava voima ja toisaalta taas erittäin kuluttavaa. Opettajan 

ammatti pitää sisällään laajan kirjon erilaisia tehtäviä, joihin opettajat eivät välttämättä saa riittäviä valmiuksia 

nykymuotoisessa opettajankoulutuksessa, joka tosin vaikuttaa olevan edelleen vetovoimainen ala Suomessa. Usea 

koulutukseen hakija puhuukin omalla kohdallaan kutsumusammatista. 

 

Tässä tutkimuksessani haen vastausta siihen, miten opettajat voivat tänä päivänä työssään. Tähän liittyen selvitän myös, 

mitkä seikat vaikuttavat opettajien työhyvinvointiin ja miten heidän työnsä on organisoitu, jotta he voisivat hyvin ja 

pystyisivät suoriutumaan työstään hyvin. Tutkielma pitää sisällään myös opettajan työn vertailua menneiden vuosien ja 

nykytilanteen välillä, sekä ajatuksia ja pohdintaa työn kuvasta tulevaisuudessa. Opettajan työnkuva on laajentunut ja 

monipuolistunut vuosikymmenien varrella esimerkiksi monikulttuuristumisen ja teknologisoitumisen myötä. 

Kurinpitokeinot ovat määrätty rajallisiksi aiemman fyysisen kurituksen sijaan. Tämä muutos ei kerro pelkästään 

opettajan työstä, vaan koko yhteiskuntamme muutoksesta. Autoritaarisesta opettajuudesta on siirrytty humaanimpaan 

tapaan kohdata lapsia. Tämän lisäksi avaan opettajien työuupumusta käsitteenä sekä kerron siihen mahdollisista 

liittyvistä syistä, esimerkiksi koulumaailmassa suhteellisen usein tapahtuvista uudistuksista, inkluusiosta, jo aiemmin 

mainitusta monikulttuuristumisesta, yhteiskunnallisista ongelmista ja luokkahuoneen sisäisistä ongelmista. 

 

Empiirisessä osuudessa tutkin nettikyselyn avulla, miten opettajat voivat työssään, sekä mitkä asiat vaikuttavat heidän 

työhyvinvointiinsa joko sitä kehittäen tai sitä heikentäen. Monivalintakysymysten lisäksi opettajilla oli mahdollisuus 

kertoa omin sanoin työhyvinvointiin liittyvistä ajatuksistaan. Tieteellisenä teoriassa käytän Karasekin  työn 

hallintamallia kasvatussosiologisessa viitekehyksessä. 

 

Tutkimukseni johtopäätöksissä nousee keskeisesti esille opettajien kaipaama työnohjaus, mitä käsittelen enemmän 

tutkielmani loppupuolella. Jotta kuvaukseni opettajien työhyvinvoinnista 2010-luvulla olisi kattava, pohdin 

tutkimuksessani opettajien saamaa työnohjausta ja sen toteutusta opetusalalla. Työnohjaus on yksi tärkeä elementti 

työhyvinvoinnista puhuttaessa, joten sen käsittely ja toteutuksen arviointi ovat tärkeässä roolissa. 

Asiasanat opettajien työhyvinvointi, työnohjaus, Karasekin työn hallintamalli 
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1 JOHDANTO 

 
 
 
 
Valitsin pro gradu -tutkielmani aiheeksi opettajan työhyvinvoinnin ja siihen vaikuttavien 

tekijöiden tutkimisen, koska koen työssäjaksamisen olevan lisääntyvissä määrin haaste 

opettajan ammatissa, johon tulen valmistumaan. Opettajan työn kuormittavuus  on 

yllättänyt minut toimittuani opettajan sijaisena tai oltuani opetusharjoittelussa. Tämä sai 

minut pohtimaan, miten työnsä tunnollisesti tekevä opettaja pystyy  sulkemaan 

työpaikkansa oven päivän päätteeksi. Miten opettaja pystyy vetämään rajan 

yksityiselämänsä ja työnsä välille? Tai miten hän pystyy jakamaan huomiotaan ja aikaansa 

tasa-arvoisesti kaikille oppilailleen? Pohdin myös, millä keinoilla opettaja pystyy 

kokemaan onnistuvansa työssään. Nämä kysymykset ovat jääneet mietityttäneet minua 

opettajankoulutuksen aikana. Työssäjaksaminen on mietityttänyt minua sitä  enemmän, 

mitä enemmän olen työskennellyt kouluissa ja tehnyt yhteistyötä luokanopettajien kanssa. 

(Lehtonen, 2013, 3.) 

Toisaalta moni opettaja lisäkseni kokee työskentelevänsä kutsumusammatissaan ja 

nauttivansa työstään. Opettajan työtä tekevä voi kokea saavansa vaikuttaa yhteiskuntaan 

oppilaiden ja vanhempien kautta sekä lisäävänsä lasten hyvinvointia omilla toimillaan. 

Koulu voi olla tärkeä suojapaikka lapselle, jolla on esimerkiksi epävakaat kotiolot. Usein 

kahvipöytäkeskusteluissa mainitaan työn hyviksi puoliksi myös työn vaihtelevuus ja 

monipuolisuus, mikä tekee työstä mielenkiintoista ja positiivisella tavalla yllättävää. 

Opettajan työ on ihmisläheistä työtä, jossa voi tavata kymmeniä erilaisia ihmisiä yhden 

työpäivän aikana. 

Opettajan ammatti pitää sisällään laajan kirjon tehtäviä, joihin opettajat eivät välttämättä 

saa riittäviä valmiuksia opettajankoulutuksessa, joka tosin vaikuttaa edelleen olevan 

vetovoimainen ala Suomessa ja usea hakija puhuukin kutsumusammatista. Ei riitä, että 

opettaja opettaa, vaan hänen päivittäin käyttämänsä tietotaito saattaa ulottua muun muassa 

terveydenhuollon, sosiaalityön, lainvartioinnin, psykologian, kuntoutuksen ja 

kulttuurientuntemuksen aloille. Hän ei ole enää siis vain opettaja ja kasvattaja, vaan hänen 

työkenttänsä   rajat   ovat   laajentuneet,   mikä   tarkoittaa   työmäärän   kasvua   ja      työn 
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kuormittavuuden lisääntymistä, toisaalta hyvin toimiva moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä voi tukea opettajaa hänen työssään. 

Tässä tutkimuksessani haen vastausta siihen, miten opettajat voivat tänä päivänä työssään. 

Tähän liittyen selvitän myös, mitkä seikat vaikuttavat opettajien työhyvinvointiin ja miten 

heidän työnsä on organisoitu, jotta he voisivat hyvin ja pystyisivät suoriutumaan työstään 

hyvin. 

Perehdyin kandidaatin tutkielmassani opettajan työhyvinvointiin lähdekirjallisuuden avulla 

ja tein teemasta kirjallisuuskatsauksen. Tältä pohjalta jatkan aiheen tutkimusta pro gradu – 

työssäni. Lähestyn tutkimusongelmaa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, vaikkakin 

kvantitatiivisia tutkimuskeinoja apukeinoina käyttäen ja pyrkien säilyttämään 

tutkielmassani kasvatussosiologisen otteen. Kasvatussosiologia on tutkimukselleni sopivin, 

teoreettinen viitekehys, koska pyrin selittämään kasvatusalalla näkyvää ilmiötä niin makro- 

kuin mikrotasolla, ja siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessani haluan antaa opettajille 

mahdollisuuden kertoa empiirisen tutkimukseni avulla, miten he voivat omassa työssään ja 

mitkä asiat vaikuttavat heidän työssäjaksamiseensa positiivisesti tai negatiivisesti. Nämä 

ovat keskeisimmät tutkimuskysymykseni. Kartoitin opettajien ajatuksia 

työhyvinvoinnistaan internet-kyselyn avulla, jonka lähetin kymmenille kouluille ympäri 

Suomen. 

Lähdekirjallisuutta etsiessäni havaitsin, että opettajien työhyvinvointia ja työssäjaksamista 

sivuavia tutkimuksia on tehty jopa jo 1930-luvulla, jolloin tutkittiin opettajan 

työviihtyvyyttä ja opetuksen aiheuttamaa psyykkisen hyvinvoinnin alenemisa.  Tällöin 

tosin keskityttiin enemmän opettajan persoonallisuuspiirteiden tutkimiseen. (Rajala 2001, 

7.) Aihe vaikuttaa olleen enemmän esillä vuosituhannen vaihteessa niin medioissa kuin 

tieteen saralla ja tämän jälkeen kasvatustieteissä on siirrytty tutkimaan enemmän muita 

aiheita. 

Tutkimustuloksista huolimatta opettajan työn kuormittavuuden vähentämiseksi ei ole tehty 

suuria muutoksia. Haaparanta (2008, 131) vahvistaa tämän väitöskirjassaan: ”Suomalaisten 

opettajien työuupumuksesta ja työssään kokemasta stressistä on tehty useita tutkimuksia. 

Ensimmäiset tutkimukset ovat 80-luvulta, mutta pääosa keskittyy -90 ja 2000 -luvuille. 

Valtaosa tutkimuksista pyrkii kartoittamaan opettajien työuupumusilmiön yleisyyttä ja 

siihen johtavia tekijöitä.” 
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Sekä suomalaiset että eurooppalaiset kollegat valittavat määrärahojen vähyyttä, stressin, 

kiireen ja työtaakan kasvua, paperitöiden ja kokousten lisääntymistä. He ovat myös 

havainneet kasvavaa etäisyyttä päättäjien ja opettajien, sekä kouluille asetettujen 

tavoitteiden ja käytännön mahdollisuuksien välillä. Odotukset kouluja kohtaan ovat yhä 

suuremmat, mutta ne olisi kyettävä täyttämään yhä pienemmillä voimavaroilla. (Simola, 

2002, 189.) Pääasiassa tavoitteet varmasti täyttyvät ja oppilaat saavat hyvää opetusta 

turvallisessa kouluympäristössä, mutta onko tämä tilanne kestävä? 

Koska opettajan työ on monille sitä tekeville kutsumustyöläisille, voi opettajan olla vaikea 

vetää rajat oman jaksamisensa ja kutsumusalalla työskentelemisen välille. Opettajilla on 

halu hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin ja innokkaasti. Haaparannan mukaan 

työuupumukselle ovat alttiita erityisesti sellaiset työntekijät, jotka ovat alun alkaen 

suhtautuneet työhönsä epärealistisen innostuneesti. Todellisuuden tullessa arjessa vastaan, 

työnilosta siirrytään työuupumukseen työtyytymättömyyden ja pitkällisen stressin jälkeen. 

(Haaparanta, 2008, 123.) Opettaja tekee työtään omalla persoonallaan, mikä voi olla 

kuluttavaa, mutta myös työn kantava voima. 

Ei pidä unohtaa opettajien työhyvinvointia ja työssäjaksamista tutkittaessa niitä opettajia, 

jotka viihtyvät työssään ja kokevat työnsä pysyvän jaksamisensa rajojen sisäpuolella. Heitä 

tulee kuunnella erittäin tarkalla korvalla ja oppia heiltä, miten he tasapainottelevat suuren 

työmäärän ja yksityiselämänsä välillä. Kaikki opettajat eivät koe työssään kokemiaan 

haasteita liian kuormittaviksi, vaan he kykenevät pitämään työmääränsä itselleen sopivana 

ja erottamaan työ- ja vapaa-ajan toisistaan, mikä helpottunee työkokemuksen lisääntyessä. 

On selvää, että opettajan työ on muuttunut viime vuosikymmeninä suuresti; kilpailu 

haettavista viroista tai jopa määräaikaisista töistä on kovaa, kun taas toisaalla opettajan 

paikkoja on miltei mahdotonta saada täytetyksi. 

Työni alussa pureudun siihen, miten suomalainen koulujärjestelmä on muuttunut 

vuosikymmenten aikana opettajan näkökulmasta. Työelämän historian sekä nykyhetken 

perusteella on sopivaa pohtia tulevaa aikaa opettajan työssä ja millaisia muutoksia 

tulevaisuudessa on mahdollisesti luvassa. Pohdin, mihin suuntaan opettajan arki on 

menossa ja millaisia syy-seuraus-suhteita esittämälläni tulevaisuudenvisiolla on 

työssäjaksamiseen. 
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Opettajan työhön vaikuttavia seikkoja on tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa, mutta on 

mielenkiintoista tarkastella, millaisia koulutuspoliittisia tai käytönnön arjen pieniä tekoja 

on tehty tai voitaisiin tehdä hyvinvoinnin lisäämiseksi opetusalalla. Jotta 

tutkimuskysymykseen voitaisiin saada luotettava vastaus, tulee tässä tutkimuksessa 

käytettäviä käsitteitä avata ja määritellä. 

Tarkastelen tutkittavaa teemaa tieteellisen viitekehyksen avulla. Avaan tämän 

viitekehyksen keskeisiä periaatteita tutkimukseni tueksi. Samassa yhteydessä tarkastelen 

käyttämääni tutkimusmetodia sekä valitsemaani teoriaa, jotta voisin rinnastaa tieteellistä 

tietoa tutkimustietooni. 

Jotta kuvaukseni opettajien nykypäivän työhyvinvoinnista olisi kattava, tutustun tässä 

tutkimuksessa työnohjaukseen ja miten sitä toteutetaan opettajan työssä. Työnohjaus on 

yksi tärkeä elementti työhyvinvoinnista puhuttaessa, joten sen käsittely ja toteutuksen 

arviointi nousee tärkeään rooliin. 

Tutkimuksen loppupuolella kerron enemmän tekemästäni nettikyselystä, minkä jälkeen 

raportoin saamistani tutkimustuloksista ja teen niistä johtopäätöksiä. Tässä yhteydessä 

myös arvioin kriittisesti tekemääni tutkimusta, jotta mahdolliset, tutkimustuloksiin 

vaikuttavat ongelmakohdat tulisivat paljastetuiksi. 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa pyrin löytämään avaimia parempaan työssäjaksamiseen ja 

haluan antaa äänen opettajille itselleen, jotta heillä olisi mahdollisuus kertoa, miten he 

kokevat työnsä, ja millä keinoilla he voivat lisätä työhyvinvointiaan ja pitää työnsä 

kuormittavuuden sopivissa rajoissa. Tavoitteenani olisi tunnistaa ja painaa mieleen ne 

työkalut, jotka tekevät opettajan työstä lopulta sen kutsumusammatin, mihin niin moni on 

halunnut ja haluaa edelleen hakeutua Suomessa. 
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2 TIETEELLINEN VIITEKEHYS JA TUTKIMUSMETODI 
 
 
 
 
Halusin selvittää tutkimuksessani, miten opettajat voivat työssään tänä päivänä. Tämän 

lisäksi tarkoituksenani oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat heidän työhönsä positiivisesti 

tai negatiivisesti. Tässä pääluvussa käsittelen työni tieteellistä viitekehystä, ensinnäkin 

tutkimukseni sijoittumista tieteenalakenttään sekä pääteoriaani Karasekin työn 

hallintamallia. 

 
 
 
 
2.1 Tieteellinen viitekehys 

 
 
 
Jotta säilyttäisin työskentelyssäni tieteellisen otteen, pyrin kirjoittamaan tätä tutkielmaa 

kasvatussosiologisesta näkökulmasta. Tämä tieteenala pohjautuu sosiologiaan ja 

kasvatustieteisiin (Antikainen 1998, 11). Kasvatussosiologia tutkii sosiologisin menetelmin 

kasvatuksen maailman ilmiöitä niin mikro- kuin makrotasolla. Tässä yhteydessä 

esimerkiksi opettaja voi edustaa mikrotasoa, kun taas opettajien koko ammattiryhmä voi 

edustaa makrotasoa. 

Kasvatussosiologia on osa niin empiiristä kuin teoreettista yhteiskuntatutkimusta ja 

palvelee samalla koulutuspolitiikan ja kasvatussuunnittelun käytännön tarpeita. 

Kasvatussosiologiassa ihmisen nähdään toimivan aina määrätyssä yhteisössä ja olevan 

tiettyjen normien, sosiaalisten paineiden, käskyjen, kieltojen ja lupien ympäröimä ja 

läpäisemä. Kuitenkin samanaikaisesti hänen toimintaansa vaikuttavat hänen asemaansa ja 

statukseensa liittyvät sosiaaliset paineet. (Rinne, Kivirauma & Lehtinen, 2005, 57, 72-73). 

Opettajan työ on malliesimerkki edellä kuvatusta yhteisöstä. Opettajan täytyy pätevöityä 

koulutuksen avulla ammattinsa, jossa yhteiskunnan, mutta myös kyseisen yhteisön normit, 

odotukset ja paineet määrittelevät opettajan tehtäväkentän. Kasvatussosiologisesta 

näkökulmasta ajateltuna opettajan ammatti on todella haastava: odotuksia, normeja ja 

paineita asetetaan useilta eri tahoilta. Ne voivat olla keskenään ristiriitaisia ja mahdottomia 

toteuttaa   yhden   työntekijän   toimesta.   Opettajan   tulee   muodostaa   oma ”reviirinsä”, 
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työkenttänsä, missä hän pystyy toimimaan riittävän tehokkaalla tavalla uuvuttamatta 

itseään. 

Aion tarkastella keräämiäni tietoja tieteellisesti eli järjestelmällisesti ja kriittisesti. 

Tieteellinen tieto ja arkitieto yhteiskunnasta eivät kuulu toisistaan erillään olevaan 

kielelliseen maailmaan, koska sosiologiassa tutkitaan ihmisiä. Näiden välillä on käytävä 

vuoropuhelua, jotta saataisiin todenmukainen kuva tutkittavasta ilmiöstä. (Sulkunen, 1999, 

18.) Opettajien työssäjaksaminen on selkeästi kasvatussosiologian piiriin kuuluva ilmiö, 

jossa annan äänen sekä arkitiedolle että aiemmin saadulle tutkimustiedolle. Tutkiessani 

opettajien heikon työssäjaksamisen syitä ja seurauksia, pyrin välttämään normatiivista 

ajattelua. Haluan pikemminkin kuvailla opettajien työssäjaksamista ilmiönä ja siihen 

liittyviä tekijöitä suositusten antamisen sijasta. 

Nykymuotoisessa yhteiskunnassa ihmisen on tehtävä työtä elääkseen, vaikka se 

kuulostaakin itsestään selvältä lausahdukselta. Työ on yksi yhteiskunnallinen perusarvo  ja 

-oikeus, joka on turvattava jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle, ja sillä on yhteiskunnallista 

järjestystä ylläpitävä vaikutus. (Sulkunen, 1999, 121-129.) Tutkimustani voidaan myös 

tarkastella osana työntutkimusta (esim. Makkonen, 2010). 

Tältä pohjalta ajateltuna opettajan työ on vain yksi monista työaloista, mutta se on 

tarvittava palapelin palanen yhteiskunnan kokonaiskuvassa. Myös  yhteiskunnan 

jatkumisen ja kehittymisen kannalta opettajan työn voidaan nähdä olevan merkittävässä 

asemassa. Opettajien hyvinvoinnista tulisi huolehtia, jotta yhteiskunta pysyisi toimivana ja 

sen tulevia jäseniä pystyttäisiin kasvattamaan ja kouluttamaan haluttuun suuntaan sekä 

tuottamaan riittävästi palveluita opettajien työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Huonosti 

työssään viihtyvät ja jaksavat opettavat voisivat olla uhka yhteiskunnan hyvinvoinnille 

makrotasolla ajateltuna. Myöhemmin esittelemäni työn mallin mukaan sopivasti 

kuormittavalla ja vaatimustasoltaan sopivalla työllä on positiivisia vaikutuksia. Tällöin 

työntekijä on tuottava ja hän voi kokea onnistumisen tunteita. 

Aiemmin professiot olivat tarkkarajaisempia ja työyhteisöissä  oli kollektiivinen 

identiteetti, mikä rajasi sen, kenet oikeutettiin ammattiyhteisön  edustajaksi. 

Ammattikunnat tuottavat itse oman professionaalisuutensa ja säätävät itse toimintansa 

tavoitteet ja perusteet. Nykyään itsemäärittelymuodot alkavat menettää  merkitystään ja 

sekä yksilöt että yhteisöt joutuvat rakentamaan tulkintaa itsestään. Tämä koskee myös 

ammatillisia  identiteettejä:  perinteisten  ammattien  rajat  sumenevat,  ja  yhteiskunnan eri 
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sektoreille kasvaa kokonaan uusia toiminnan muotoja. (Heikkinen & Huttunen, 2007, 20- 

21.) 

Tämä koskee myös opettajan ammattia, joka perinteisenä ammattina on käynyt läpi 

jatkuvaa muutosta viime vuosikymmeninä. Nykyopettajuuden ei voi sanoa olevan 

selvärajainen ammatti, koska opettajan työkenttään kuuluu moneen muuhun ammattiin 

liittyviä osia. Tämä saattaa vaikeuttaa opettajan työidentiteetin muodostumista ja aiheuttaa 

riittämättömyyden tunteita, millä voi olla vaikutuksensa opettajan työuupumiseen. 

Kasvatussosiologian alan suomalaiset edelläkävijät, Kalevi Kivistö ja Tapio Vaherva 

kirjoittavat, että opettajiin kohdistuu erilaisia roolipaineita heidän työpaikoillaan. Ulkoisina 

voimina voidaan mainita yhteiskunta ja opetushallinto, mitkä tarkoittavat käytännössä 

kouluviranomaisia, koululautakuntia ja oppilaiden vanhempia. (Kivistö & Vaherva, 1981, 

375.) Näin ollen koulu voi olla yksi yhteiskunnan vaikuttamisen väline, jolloin koulu 

toteuttaa yhteiskunnan muutostarpeita. Roolipaineita voi tulla esimerkiksi koulun rehtorilta 

tai muulta opetushenkilökunnalta sekä oppilailta, jotka voivat monin tavoin vaikuttaa 

siihen, miten opettajaa opettaa ja johtaa luokkaansa. Näihin sisäisiin roolipaineisiin liittyy 

työrauhan säilyttämisen lisäksi muitakin kysymyksiä, kuten oppilaiden alakulttuurien 

tuntemuksen vaikutusta luokan toimintaan. Lisäpaineita opettajan monimuotoiseen rooliin 

tuovat myös opetussuunnitelman noudattaminen, median huomio tai poliittisten järjestöjen 

ja ammattiliittojen vaikutus työhön. (Kivistö & Vaherva, 1981, 375.) Tänä päivänä 

puhutaan myös paljon oppilaiden vanhempien yhä kasvavasta roolista koulutyössä, mikä 

tuo oman lisänsä opettajantyön luonteeseen ja vaativuuteen. 

Kasvatussosiologisessa viitekehyksessä opettajien työuupumuksessa nähdään 

ongelmakenttiä niin mikro- kuin makrotasolla. Mikrotasolla keskiössä on yksilö;  kun 

yksilö uupuu, hän voi pahoin ja kärsii edellä mainituista oireista kuten masennuksesta tai 

fysiologisista oireista. Työyhteisön kannalta sen jäsenen tai jopa usean jäsenen uupumus 

voi näyttäytyä konflikteina tai työpaikan sisäisinä ristiriitoina. Makrotasolla eli 

yhteiskunnan kannalta ajateltuna työuupumus aiheuttaa lisämenoja sairauspoissaolojen, 

sijaisten palkkaamisen ja terveydenhuollon osalta. Lisäksi yhteiskunnan 

opettajankoulutukseen käyttämät saattavat valua hukkaan, jos opettajat hakeutuvat 

valmistuttuaan muille aloille. 
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2.2 Karasekin työn hallintamalli 
 
 
 

Tutkimukseni yhtenä kantavana teoriana pidän Karasekin työn hallintamallia. Tämän 

mallin avulla voidaan ennustaa työn aiheuttamaa kuormittuneisuutta tarkastelemalla työn 

vaatimusten ja työn hallintamahdollisuuksien välistä vuorovaikutusta. Työn hallinnalla 

tarkoitetaan työntekijän omien taitojen ja kykyjen käyttöön  liittyvää harkinnanvapautta 

sekä vapautta tehdä päätöksiä omaan työhönsä liittyen. Taitojen ja kykyjen 

harkinnanvapaus sisältää työn vaatiman taitotason, luovuuden, vaatimukset oppia uutta ja 

toistotyön määrän. Päätöksenteon vapaudella tarkoitetaan vapautta päättää omista 

työtavoista ja mahdollisuudesta osallistua itseään ja omaa työtään koskeviin päätöksiin. 

(Makkonen, 2010, 10-11.) 

Mikäli työntekijä kokee hallitsevansa työnsä hyvin, vaikka kyseessä olisivatkin vaativat 

tehtävät, se tuottaa positiivisia tuloksia ja hän voi kokea oppivansa. Jos hän kadottaa 

hallinnantunteen ja työn vaatimukset tuntuvat ylivoimaiselta, on olemassa riski 

ylikuormituksesta, mikä voi johtaa esimerkiksi työuupumukseen. 
 

 
 

Kuvio 1. Karasekin työn hallintamalli (Makkonen, 2010, 10-11.) 
 

Karasekin mallin mukaan (Kuvio 1) opettaja voi kokea kadottavansa hallinnantunteensa, 

jos hänellä on aivan liian paljon sellaista työkuormaa, mikä tuntuu hänestä liian  vaativalta. 
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Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi erityislasten opetuksen suunnittelua, jos näiden 

vanhemmat eivät anna tukeaan lasten tarpeiden mukaiselle, eriytetylle opetukselle. 

Toisaalta opettaja voi kokea onnistumisen iloa, aktiivista oppimista ja hallinnan tunteita, 

kun hän suoriutuu edellä mainitunkaltaisesta haasteesta. Mikäli työ tuntuu liian helpolta, se 

voi aiheuttaa turhautumista, joten työn vaatimustason täytyy olla myös oikeanlainen 

positiivisten tuntemusten saavuttamiseksi. 

Karasekin ja Theorellin (Santavirta et al, 2001, 39) Yhdysvalloissa 1990 laatiman 

tutkimuksen mukaan 17-21% opettajan ammatissa toimivat henkilöt piti työtään 

haastavana eli työn vaativuustasoa korkeana ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinä. Tässä 

kohdin tulee kuitenkin huomioida opettajan työn olevan erilaista eri maissa. 

Tukimukseni tueksi löysin kolme hyödyllistä näkökulmaa, jotka tulevat esille Lankshearin 

ja Knobelin teoksessa A handbook for Teacher Research: from design to implementation 

(2004, 4-5). Heidän mukaansa opettajia koskevassa tutkimuksessa tulee olla kolme tärkeää 

elementtiä, jotka esittelen alla lyhyesti. 

1. Opettajia koskeva tutkimus ei voi olla pelkästään kvantitatiivista. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella voidaan kuvata niin sanotusti ”rats and stats” (suomeksi: rottia ja tilastoja), 

mutta ei luokkahuoneen tapahtumia. Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa tapahtumien 

kuvauksen laajemmaksi ja lähemmäs sosiaalisia ilmiöitä. (Lankshear & Knobel, 2004, 4- 

5.) Tätä väittämää voidaan kuitenkin kritisoida, koska mielestäni kasvatuksen maailmassa 

on myös ilmiöitä, joita on parempi kuvata numeraalisesti. Tulen itse kuvaamaan opettajien 

työhyvinvoinnin tasoa numeraalisesti, mutta toisaalta pohdin aihetta myös kvalitatiivisen 

tutkimuksen näkökulmasta. 

2.) Toisessa opettajien tutkimusta koskevassa väittämässä Lankshear ja Knobel esittävät, 

että opettajille tulee antaa mahdollisuus kertoa heidän elämästään luokkahuoneissa, 

jolloin näillä itsellään voi olla mahdollisuus itsensä parempaan ymmärtämiseen. Heidät 

voidaan nähdä tällöin myös osana tutkimuksen tekemistä. (Lankshear & Knobel, 2004, 4- 

5.) Tapahtumat koulussa eivät ole yksiselitteisiä. Opettaja on varmasti paras asiantuntija 

selittämään, mitkä asiat taustoittavat luokan tapahtumia ja mitkä asiat ovat todella 

merkityksellisiä opettajuuden tutkimuksen kannalta. Tämän seikan takia on mielestäni 

erittäin tärkeä antaa opettajien kertoa itse omasta työhyvinvoinnistaan ja sen tasosta 

nettikyselyni  avulla.  Kerron  kyselystä  tarkemmin  siitä  koskevassa  luvussa,  mutta tässä 
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yhteydessä on mainittava, että opettajille annettiin myös mahdollisuus kertoa työhönsä 

liittyvistä tekijöistä omin sanoin. 

3.) Kolmanneksi Lankshear ja Knobel puhuvat kahdenlaisista opettajia koskevan 

tutkimuksen tavoitteista ja tarkoitusperistä. Ensimmäisenä mainitaan tavoite kehittää 

opettajien ammatillista roolia ja identiteettiä. Toisena tavoitteena on parantaa opetuksen ja 

oppimisen laatua opettajia koskevan tutkimuksen avulla. (Lankshear & Knobel, 2004, 4-5.) 

Mielestäni molemmat tavoitetyypit täyttyvät tutkimuksessani, kun haen vastausta 

esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimusaineistoni koostuu opettajille suoritetusta kyselystä koskien heidän työtään, 

työhyvinvointiaan ja työnsä haasteita. Tämän aineiston olen käsitellyt sisällönanalyysillä, 

jota esittelen menetelmäluvussa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 MUUTOKSIA OPETTAJAN TYÖNKUVASSA JA ASEMASSA 
 
 
 

Tässä luvussa tarkastelen opettajan työtä niin menneessä kuin tulevassakin. Menneen ja 

tulevan vertailu auttaa näkemään muutoksen, minkä opettajan työ on vuosien saatossa 

kokenut ja on edelleen käynnissä ilman näkyvissä olevaa päätepistettä. Tarkastelen 

opettajan työtä myös talouselämän näkökulmasta ja pohdin jonkin verran opettajan työn 

suuntia tulevaisuudessa. 

 
 
 
 

3.1 Opettajan työ ennen ja nyt 
 
 
 

Kauas on tultu Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen ajoista, jolloin koulussa jäätiin 

lukemaan laiskanläksyä ja epäonnisimmat joutuivat jalkapuuhuun rangaistukseksi huonosti 

luetusta   aapisesta   tai   muusta   osaamattomuudesta.   Opettajan   pelottava,   ankara     ja 
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kyseenalaistamaton auktoriteetti niin oppilaita, heidän vanhempiaan tai jopa koko 

kyläyhteisöä kohtaan fyysisine ja häpeällisine rangaistuksineen on historiaa, samoin kuin 

kirkon ja koulun käsikkäin kulkeva opetus. Opettajat nähtiin viime vuosisadoilla 

yhteiskunnan tukipilareina ja yhteisöjen merkittävinä henkilöinä. Heidän tietomääräänsä 

kunnioitettiin syvästi ja heidän työtänsä arvostettiin. Opettajan työssä ei nautita nykyisin 

enää kiistatonta arvostusta ja auktoriteettiasema kyseenalaistetaan muun muassa kodin ja 

median tahoilta. 

Peruskoulu-uudistuksella 1970- ja -80-luvuilla haluttiin päästä irti yhdestä 

luokkayhteiskunnan keskeisestä tukirakenteesta eli väestöä varhaislapsuudesta alkaen 

kahtia jakaneesta rinnakkaiskoulusta. Varsinaisesti peruskoulu kypsyi 80-luvun 

loppupuolella nykyiseen muotoonsa oppilashuollon ja tukiopetuksen kehityksen myötä ja 

tasokurssitä jäivät pois. (Mäkinen & Poropudas, 2001, 63.) 

Opettajan työnkuva on laajentunut ja monipuolistunut vuosikymmenien varrella. Hänen 

kurinpitokeinonsa ovat määrätty rajallisiksi aiemman nurkassa seisottamisen tai 

karttakepillä ja viivottimella tehdyn läimäytyksen sijasta. Muutos ei kerro pelkästään 

opettajan työn, vaan yhteiskunnan muutoksesta. Unicefin lasten oikeuksien sopimuksessa 

(Unicef, 2013) sanotaan, että allekirjoittajamaiden tulee taata, että koulussa kuritetaan 

tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen ihmisarvon ja sopimuksen yleisen osan kanssa. 

Se, mikä ei ole muuttunut koulusysteemissä vuosien saatossa, on se, ettei opettajalla ole 

mahdollista rauhoittua miettimään pedagogisia tilanteita ja pohtimaan parasta ratkaisua 

toimiakseen viisaimmalla mahdollisella tavalla, vaan hänen on toimittava välittömästi 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Toisaalta jokainen tilanne, jossa on läsnä sekä kasvattaja 

että kasvattaja, on pedagoginen tilanne. Kasvatus ja opetus ovat siis jatkuvasti läsnä. (Van 

Manen, 1993, 40-41.) Pedagogiikka ja perustelut erilaisille toimintamalleille ovat varmasti 

muovautuneet aikojen saatossa ja tulevat eittämättä muuttumaan vielä tämänpäivän 

periaatteista. Taustalla on ajan hengen mukainen moraali, etiikka ja miksei myös trendit. 

Satojen ja vieläpä kymmenien vuosien takaisessa koulussa lapsen fyysinen 

koskemattomuus ei ollut niin tarkasti rajattu kuin nykyään, jolloin tätä saatettiin ojentaa 

fyysisen kurituksen keinoin. 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä maisterintutkintoon johtava, yliopistollinen 

opettajankoulutus on suhteellisen tuore asia. Kasvatustieteellisen tutkimukset juuret 

johtavat kauemmas suomalaisen opetusalan historiaan, mutta Suomessa   opettajankoulutus 
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siirtyi yliopistolliseksi koulutusohjelmaksi vasta 1970-luvulla (Rinne, Kivirauma & 

Lehtinen, 2005, 88). 

On arvioitu, että opettaja on päivittäin tekemisissä kymmenien ihmisten kanssa ja hän 

kohtaa (laskutavasta riippuen) yhden työpäivän aikana peräti tuhat sosiaalista 

vuorovaikutustapahtumaa, jotka ovat yleensä satunnaisia ja suunnittelemattomia (Sahlberg, 

1998, 130). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja kohtaa työssään päivittäin 

haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka hänen on ratkaistava annetuin keinoin ja samalla 

malttinsa säilyttäen. Tämä vaatii opettajalta mielenhallintaa ja hyvää itseluottamusta. 

Helsingin ylipistossa työskentelevän, kasvatuspsykologian professori Kirsti Longan 

mukaan koulu ei ole erillään muusta yhteiskunnasta, vaan koulu on yksi yhteiskunnan 

muutoksen mittari. Kun yhteiskunta muuttuu, kielenkäyttö muuttuu, jolloin myös lasten 

kielenkäyttö muuttuu. Opettaja saa nykyään olla pappi, psykiatri, sosiaalityöntekijä, äiti, 

isä ja päiväkodin täti. Opettajille vaaditaan enemmän kurinpitokeinoja kouluun, mutta 

toisaalta vanhemmat ihmiset muistelevat kauhulla alistavia, kyykyttäviä ja jopa väkivaltaa 

käyttäneitä opettajiaan, mikä pahimmillaan johtaa oppilaan masennukseen ja muihin 

mielen ongelmiin. (Lonka, Yle-Puhe, 18.9.2012.) 

Opettajan ammatti muuttuu yhteiskunnan muuttuessa. Koulutus on nähty ja halutaan 

edelleen nähdä yhtenä tärkeänä osana hyvinvointivaltiota, joten opettajalla voidaan nähdä 

olevan rooli myös yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. On selvää, että nykypäivän 

opettaja joutuu työskentelemään erilaisten roolien ja odotusten ristitulessa, mikä on 

haasteellista niin ajankäytön kuin fyysisten ja psyykkisten voimavarojen sopivan 

kuormituksen suhteen. Osa opettajista saattaa kokea tämän erittäin vaativana asiana. 

Opetustyötä on alettu arvioida tulospohjaisesti ja Suomi onkin menestynyt erinomaisesti 

esimerkiksi kansainvälisessä PISA-vertailussa. Koulujärjestelmän uudistumistahti on ollut 

suhteellisen nopeaa muutaman vuoden välein uusittavine opetussuunnitelmineen ja 

uudistuksineen, tosin Suomessa muutoksia tapahtuu muita maita vähemmän. 

Perustelemattomina nämä uudistukset jäävät irrallisiksi, eikä niiden merkitys avaudu 

aikuisille tai lapsille (Siltala, 2007, 464). 

Opettaja on kuitenkin se, jonka tulee toteuttaa suunnitellut muutokset käytännössä. 

Esimerkkinä voitaisiin mainita inkluusiouudistus, jolla pyritään saamaan kaikenlaiset 

oppilaat omaan lähikouluunsa. Tämän suunnitelman takaa kumpuaa kuitenkin kysymys, 
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miten opettajan aika tulee riittämään jokaisen oppilaan tarpeisiin vastaamiseen, jos 

resursseja ei ole käytettävissä yhtään aiempaa enempää. Jää nähtäväksi tulevina vuosina, 

miten inkluusion toteutus käytännössä tapahtuu ja onko muutos selkeä tai todellinen. 

 
 
 
 
3.2 Talouden vaikutus opettajan työhön 

 
 
 
Kouluyhteisöjen hyvinvointiin vaikuttaneista asioista yksi merkittävimpiä on 1990-luvun 

lama, joka muutti suomalaista yhteiskuntaa suuresti. Tämänhetkisen taloustaantuman jäljet 

koulumaailmassa näkynevät vasta vuosien saatossa. 1990-luvun laman aikoihin kuntien 

rahoituksesta tuli entistä enemmän tulospohjaista. Tämä näkyi myös koulujen 

rahoituksessa. Vuonna 1995 opetusbudjetista leikattiin peräti kolmannes, ja säästöt 

kohdistuivat nimenomaan perusopetukseen. Suomessa lopetettiin mainitulla 

vuosikymmenellä yli 680 koulua, pahimpana lamavuotena 113 ala-asteen koulua. Samalla 

karsittiin myös resursseja tuki- ja erityisopetuksesta. Koulu- ja luokkakokojen 

paisuttaminen johti lopulta tuottavuuden laskuun, koska kiinteistöihin menevistä kuluista 

luopumisen jälkeen lisämenoja aiheuttivat muun muassa koululaisten kyyditykset. 

1990-luvun koulutuspolitiikassa oli neljä johtavaa aatetta: säästöt, teknologia, elinkeinotuki 

ja koulutusmarkkinat. Vaikka koulusysteemin määrärahoja saneerattiin,  investoitiin 

samalla miljardeja markkoja teknologian kehittämiseen. Koulutusta ja markkinataloutta 

haluttiin myös tuoda lähemmäksi toisiaan. Tämän myötä voidaan nähdä oppimistulosten 

laskua peruskouluissa ja lukioissa, eikä ammatillisissakaan oppilaitoksissa ole voitu 

toteuttaa suunniteltua opetusta. 2000-luvulle tultaessa koulutuksen määrärahoja on lisätty 

lamakauteen verrattaessa, mutta vain osittain verrattuna 90-luvun lamaa edeltäneeseen 

aikaan. (Poropudas & Mäkinen, 2001, 201-207.) 

Lisäksi voidaan nähdä, että resurssien vähetessä syrjäytyminen lisääntyi, koska opettajalla 

ei ollut mahdollisuuksia tarjota heikoimmille oppilaille tarvitsemaansa tukea. 

Syrjäytymisen hoitokustannukset ovat myös huimat. Syrjäytymisen ehkäiseminen on 

trendikästä ja siitä puhutaan paljon, mutta kouluissa sen parhaaseen ehkäisykeinoon, 

pienryhmäopetukseen ei panosteta kylliksi. Pienryhmässä lapsi saattaisi saada aikuisen 

huomiota ja onnistumisen elämyksiä. (Siltala, 2007, 545-547.) Näiden tiedetään 

vahvistavan itsetuntoa ja sitä kautta elämänhallintaa. 

14  



Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa se, onko opettaja viime kädessä vastuussa oppilaansa 

syrjäytymisestä. Siltalan väite asettaa opettajalle kohtuuttoman kovia vaatimuksia jokaisen 

oppilaansa tulevaisuuden turvaamisesta. Toki opettaja voi olla yksi auttaja oppilaan 

yhteiskunnassa mukana pitämisessä, mutta kokonaisvastuuta hänellä tuskin on. Ei pidä 

unohtaa vanhempien pääasiallista kasvatusvastuuta ja moniammatillista yhteistyötä lapsen 

syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Lama jätti suuren opettajajoukon työttömäksi ja jäljelle jääneet opettajat saivat aiempaa 

suuremman työtaakan, kuten muillakin aloilla. Vaikka Suomen talouskehitys lähti 

nousuun, koulut eivät ole saaneet laman jälkeen sitä edeltävän ajan tapaisia resursseja 

käyttöönsä. Vuonna 2001 opetusalan työntekijöistä joka neljäs oli solminut viisi perättäistä 

työsopimusta saman työnantajan kanssa. (Siltala, 2007, 289-290). Marraskuussa vuonna 

2013 työvoimatoimiston internet-sivuilla oli tarjolla 45 avointa työpaikkaa 

luokanopettajille. Näistä vain yhdessä tarjottiin vakinaista työsuhdetta. 

On huolestuttavaa, että kasvatuksen ja opetuksen onnistumiselle asetetaan 

tehokkuusmittareita ja tulostavoitteita, koska kasvatuksen ja kehittymisen mittaaminen 

numeraalisesti on kyseenalaista. On tärkeää kasvattaa oppilaista hyvinvoivia ja 

persoonallisia yhteiskunnan tulevia jäseniä, eikä tämän prosessin etenemistä ja 

onnistumista pysty kuvaamaan numeroin. Vaikka numeraalisesti kasvatus- ja opetustyö 

nähtäisiin onnistuneen keskivertoisesti, sanallisesti arvioituna tulos voi olla hyvä tai jopa 

erinomainen. 

Erityisesti kaupungeissa, joiden yliopistoissa tarjotaan opettajankoulutusta, kilpailu 

avoimista viroista ja määräaikaisista työpaikoista on kovaa. Yhtä avointa paikkaa kohden 

saattaa olla satoja hakijoita. Vastavalmistuneella opettajalla ei ole tällaisessa tilanteessa 

juurikaan muuta vaihtoehtoa, kuin lähteä pätkätöiden jatkumoon mukaan, jotta saisi 

työkokemusta ja olisi kykenevä kilpailuun muiden opettajan paikkaa hakevien kanssa. 

Vuosittain vaihtuva opettaja tai ainakin epävarmuus seuraavan vuoden opettajasta voi olla 

huolettava asia koulumaailmassa. Opettajan vaihtuminen ja pysyvyyden tunteen 

katoaminen voivat heikentää oppilaiden sitoutumista ja motivaatiota koulutyöhön ja 

aiheuttaa turvattomuuden tunteita. Toisaalta lapset sopeutuvat yleensä hyvin pian 

muutoksiin, joten opettajan vaihtuminen ei ole heille välttämättä kovin suuri ongelma. 

Myös koti-koulu-yhteistyö voi hankaloitua, mikäli lapsen opettaja vaihtuu usein, jolloin 

vanhempien ja opettajan välille on luotava aina uusi luottamussuhde. 
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Opettajan työ ei ole pelkkää opettamista, vaan siihen sisältyy myös kasvatusvastuu, mikä 

on helpompi toteuttaa, kun oppilaat ovat tuttuja ja heillä on luottavainen suhde omaan 

opettajaansa. Toisaalta lapset ovat hyvin sopeutuvaisia, joten kaikille lapsille opettajan 

vaihtuminen ei aiheuta ongelmia, vaan he mukautuvat kulloiseenkin tilanteeseen  ja 

jatkavat opiskeluaan normaaliin tapaansa. Jos lapsella on kuitenkin kotioloissa turvatonta, 

eivätkä elämän peruspilarit ole tukevia, opettajan vaihtuminen voi aiheuttaa 

vieraantuneisuutta, mikä voi olla ensiaskel marginalisoitumiseen ja syrjäytymiseen. 

Opetustyön lisäksi opettajan työ tarkoittaa käytännössä lisääntynyttä paperityötä 

arviointikulttuurin muutoksen myötä, jatkuvia palavereita, työryhmäistuntoja ja 

työrupeamia. Oman työn ohi menevä suunnittelutyö on lisääntynyt samoin kuin kirjallinen 

dokumentointi. (Syrjäläinen, 2001, 91-92.) Näistä ei yleensä makseta  erillistä palkkaa, 

joten motivoituminen näihin saattaa olla kyseenalaista. 

Jo opettajankoulutukseen käytettyjen vuosien aikana osa opiskelijoista vakuuttuu siitä, 

etteivät he halua työskennellä alakoulun opettajina, vaan hakeutuvat muihin työpaikkoihin. 

Tanja Välimäki tutki 1990-luvulla Kuopiossa 700 luokanopettajaa ja sosiaalityöntekijää. 

Kansainvälisesti hyväksytyn mittarin mukaan joka toinen tutkimukseen vastanneista voitiin 

luokitella masentuneeksi, ja mielenterveyden häiriöitä (ahdistus, masennus, 

itseluottamuksen heikkeneminen, ylirasitus, mielialahäiriöt, keskittymiskyvyn häiriöt, 

toimintatarmon menetys, univaikeudet) esiintyi perusväestöön nähden kaksinkertaisesti: 

opettajista 41%:lla. Opettajista joka kolmas mietti ammatinvaihtoa vuonna 1996. (Siltala, 

2007, 555). 

 
 
 
 
3.3 Ajatuksia opetustyön suunnista tulevaisuudessa 

 
 
 
On siis selvää, että opettajan asema on muuttunut viimeisten  vuosikymmenien aikana 

hyvin paljon. Autoritaarisesta opettajuudesta on siirrytty humaanimpaan tapaan kohdata 

oppilaita, eivätkä oppilaat traumatisoidu henkistä tai jopa fyysistä väkivaltaa käyttävistä 

opettajista samoin kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Kurinpitokeinot ovat nykyisessä 

peruskoulussa hyvin tarkkaan rajatut lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opettajan 

autoritaarisen,  pelottavan  auktoriteettiaseman  murennuttua  uutena  haasteena    opettajan 
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työhön ovat tulleet opettajan työn kunnioituksen puute niin oppilaiden, vanhempien, 

kollegoiden kuin median taholta. 

Vähättelyä opettajan työtä kohtaan saattaa esiintyä myös koulujärjestelmän taholta; 90- 

luvun laman jälkeen opettajan työmäärä on pysynyt kuormittavuudeltaan yhtä suurena kuin 

laman aikaan. Oppilasryhmät ovat edelleen suuria ja resurssit työvoiman ja 

opetusmateriaalin suhteen ovat erittäin rajalliset. Opettajien työsuhteet ovat valmistumisen 

jälkeen pääasiassa määräaikaisia ja kilpailu avoimien työpaikkojen saamiseksi on suurta. 

Kaikki nämä tekijät huomioiden on valitettavasti mahdollista, että osa opettajista kokee 

työnsä liian raskaaksi, mikä saattaa johtaa esimerkiksi alan vaihtoihin tai sairaslomiin. 

Opettajien työtä koskeva suositus hyväksyttiin YK:n opettajien asemaa koskevassa 

erityiskonferenssissa 1966. Suosituksessa sanotaan, että opettaja on arvokas ammatti- 

ihminen ja hänen työnsä pitää järjestää niin, että hänen aikaansa tai energiaansa ei tuhlata. 

(Opettaja-lehti, 40/2012.) Tämä on ajatuksena kaunis ja tavoiteltava, mutta se on joskus 

ristiriidassa opettajan käytännön arjen kanssa. Maailmantalous on kirjoitushetkellä, 

loppuvuodesta 2013 epävakaassa tilassa, mikä aiheuttaa sen, että kunnat ja kaupungit 

etsivät säästökohteita kaikilta mahdollisilta sektoreilta. Koulut tarvitsisivat tiukan 

normiston monitahoiseen toimintaansa, jotta lapsen oppimisoikeus  täyttyisi niin 

työvoiman, tilojen kuin opetusmateriaalienkin suhteen. 

Kaikkien oppilaiden pitäisi olla opettajan ajakäytön suhteen tasa-arvoisessa asemassa, 

mutta tätä tulee olemaan vaikeaa toteuttaa erityisesti silloin, kun inkluusio tuo erilaiset 

oppilaat kaikille yhteiseen lähikouluun. Inkluusion periaatetta toteutettaessa opettajien 

pitäisi saada myös uudelleenkoulutusta, sillä nykyinen opettajankoulutus ei välttämättä 

anna riittävästi valmiuksia erilaisten oppilaiden kohtaamiseen. Myös oppilaiden jatkuvaa 

seurantaa ja hoitoa vaativat perussairaudet asettavat opettajan aivan uuteen tilanteeseen, 

johon hänellä ei ole yleensä koulutusta. Opettajan selviytyminen saattaa jäädä näissä 

tilanteissa usein hänen oman persoonansa ja innostuneisuutensa varaan. 

Olli Luukkainen opetushallituksesta on kuvaillut opettajan työn tulevaisuutta vuonna 2000 

ja samat asiat tuntuvat edelleenkin ajankohtaisilta ja haasteellisilta: 

”Opettajan on miellettävä itsensä aiempaa selkeämmin yhteiskunnan kehittäjäksi, jonka 

tehtävä on tukea nuoria kasvamaan vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan 

jäseniksi. Pedagogiikan ja ainedidaktiikan lisäksi opettajan työssä tulevat tärkeiksi myös 
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mm. sosiologinen, sosiaalipsykologinen ja historiallinen tietämys. [...] Suomalaisessa 

yhteiskunnassa erityisesti vastuu syrjäytymisen ehkäisemisestä on tärkeä. Joissakin 

tapauksissa oppilaitos joutuu vastaamaan jopa perinteisen toimialansa ulkopuolisista, 

sosiaalihuollollisista tehtävistä. Opettajan toiminta asiantuntijayhteistyön koordinoijana 

oppilaan parhaaksi korostuu. [...] Monikulttuurisuus... Rajoja avaavassa maailmassa 

erilaisuuden sieto erityisesti toisenlaisesta kulttuurista tulevia kohtaan on haaste. [...] 

Tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen opetuskäytön edistämiseksi on tärkeää 

saada koko opettajayhteisö mukaan yhteisen strategian avulla kehittämään oppilaitoksen 

oppimiskulttuuria. [...] Ydinkysymys on, kuinka saavutamme tavoitteen yhteiskuntaan 

avautuvasta opettajasta, joka työssään pyrkii sekä itse kehittämään yhteiskuntaa että 

kasvattamaan oppijoitaan siihen. Opettajan tulee olla muutosagentti, näkijä, analysoija ja 

jossakin määrin myös tulisieluinen taistelija arvojen ja päämäärien puolesta.” 

(Luukkainen, 2000, 4-8.) 

Erityisesti Luukkaisen viimeinen virke saa pohtimaan, mistä ”muutosagentit” tulevat. Tällä 

hetkellä opettajankoulutus Suomessa on vetovoimainen, eli vain pieni osa hakijoista tulee 

valituksi opettajankoulutukseen. Voidaan siis miettiä, tuleeko tilanne säilymään 

tämänkaltaisena, jos opettajien työhyvinvointiin ei panosteta nykyistä enempää. Moni 

opiskelija kokee koulutuksensa riittämättömäksi opettajan todellista työtä varten ja 

harkitsee hakeutuvansa valmistumisensa jälkeen muiden alojen työpaikkoihin, mikäli 

ylipäätään valmistuu luokanopettajaksi. Tuleeko nykyisin vetovoimaisesta 

yliopistokoulutuksesta tällöin vähemmän suosittu ja valikoituuko opettajaopiskelijoiksi 

sellaisia henkilöitä, joiden vahvuudet eivät pääse esiin opetusalalla? Tässä tutkimuksessa 

en kuitenkaan lähde pohtimaan tämän enempää opettajankoulutuksen riittävyyttä ja laatua 

opettajan ammatin kannalta, koska se vaatisi laajempaa perehtymistä ja syvempää 

tutkimusta aiheesta. 

Ei pidä unohtaa, että opetus- ja kasvatusalalla keskipisteessä tulisi olla aina lapsen 

hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö. On kuitenkin kiistaton tosiasia, ettei opettaja 

kykene kohtelemaan, kasvattamaan ja opettamaan lapsia riittävän hyvin, jos hänen oma 

jaksamisensa on heikoilla kantimilla. Tällöin kärsijäksi saattaa joutua lapsi, mitä ei ikinä 

saisi päästä tapahtumaan. Opettajan työssäjaksaminen ei siis kosketa pelkästään opettajaa 

itseään, vaan sillä voi olla vaikutuksia lapsiin. Opettajan tulee kohdella jokaista lasta 

tasapuolisesti ilman suosikkeja. 
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On ymmärrettävää, että osa oppilaista häiriöineen ja ongelmineen saattaa teettää opettajalla 

enemmän töitä, mutta opettaja ei missään tapauksessa saisi syyllistää tästä kyseisiä lapsia. 

Esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä lapsi saattaa työllistää opettajaa  muita 

oppilaita enemmän, kun opettaja joutuu puuttumaan häiritsevään käytökseen toistuvasti. 

Seuraavassa luvussa pohdin työympäristön ja työyhteisön vaikutuksia opettajan 

työhyvinvointiin. Kerron myös uupumuksen ja pahoinvoinnin diagnosoimisesta ja niiden 

yleisimmistä oireista. 

 
 
 
 
 
 
 

4 OPETTAJIEN TYÖHYVINVOINTI 
 
 
 

Tässä kappaleessa haluan määritellä työssäjaksamiseen liittyviä käsitteitä erityisesti 

opettajan ammatin näkökulmasta aiempien tutkimuksien ja kirjallisuuden avulla. Hyvän 

työkyvyn edellytyksenä on, että työntekijän fyysiset ja psyykkiset voimavarat ja hänen 

työtään koskevat odotuksensa sekä toisaalta työn asettamat vaatimukset ja sen antamat 

mahdollisuudet ovat tasapainossa keskenään (Ritvanen, 2008, 95-96). 

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on 

mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa 

työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitos, 2012). Työhyvinvointia edistävät 

työssä onnistuminen, saavutettavissa olevat tavoitteet, riittävän haasteelliset  tehtävät, 

sopiva kuormituksen määrä sekä asianmukainen palaute. Mikäli työtä ei ole tarpeeksi tai 

sitä on liikaa, työntekijä voi kokea riittämättömyyden tunteita. Kun työntekijä  kokee 

työnsä tyydyttäväksi ja riittävän haastavaksi, hänen työhyvinvointinsa on todennäköisesti 

korkeampi. Työssä tarvitaan myös onnistumisia, itsenäistä työskentelyä sekä riittävää ja 

myönteistä, mutta rehellistä palautetta suhteessa työntekijän ponnisteluihin 

(Työterveyslaitos, 2012). 

Ylikuormitus voi tuoda monenlaisia haittoja: ylikuormittunut ihminen saattaa esimerkiksi 

ajatella, ettei hän jaksa tai ettei hänen tarvitse ratkaista ongelmaa rakentavasti, vaikka 
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lopulta tilanne vain monimutkaistuu vääränlaisen itsehoitokeinon, esimerkiksi liiallisen 

alkoholin käytön takia. 

 
 
 
 
4.1 Työuupumuksen oireita 

 
 
 
Kun ihminen kokee työnsä raskaaksi ja työskentelevänsä päivittäin oman jaksamisensa 

äärirajoilla tai jopa ylittäen rajansa, hän yleensä kertoo olevansa stressaantunut. Stressi ei 

tarkoita kirjallisuudessa ja tutkimuksissa pelkästään negatiivista oloa. Se on käsite, joka 

voidaan kokea joko stimuloivaksi, eteenpäin ajavaksi voimaksi tai uhkaavaksi tekijäksi 

ihmisen hyvinvointia kohtaan. (Santavirta et al, 2001, 2.) Ei pidä ajatella, että opettaja ei 

saisi kokea työssään ollenkaan stressaantumisen tuntemuksia. Työstressiä saattaa esiintyä 

aika ajoin, mutta siitä selviytyminen voi olla jopa positiivinen kokemus. Työstressi ei siis 

automaattisesti tarkoita henkilön voivan huonosti työssään tai kärsivän työuupumuksesta, 

vaan sen voidaan joissain tapauksissa ajatella olevan jopa eteenpäin ajava voima. 

Työuupumuksesta voitaneen puhua vasta siinä vaiheessa, kun henkilö kokee työstressin 

nujertavan hänet ja heikentävän hänen toimintakykyään. Stressi voi olla siis jopa 

positiivinen asia sopivissa määrin. 

Tässä tutkimuksessa käytän stressi-sanaa sen puhekielisessä merkityksessä. Tällöin sen 

ymmärretään olevan ihmistä negatiivisesti kuormittava asia. Stressin määrä vaihtelee 

ihmisten välillä: toinen kokee tietyn tilanteen motivoivaksi ja innostavaksi, kun toinen 

henkilö kokee saman tilanteen niin kuormittavaksi, että hän lamaantuu paineiden ja 

tavoitteiden alla. Nykytutkimuksen mukaan stressi määritellään monitahoiseksi, 

tilannesidonnaiseksi prosessiksi, jossa henkilö arvioi vaatimusten ylittävän omat 

voimavaransa, ja jossa omat stressin hallintakeinot eivät enää päde. Emotionaalisesti 

stressin koetaan aiheuttavan ahdistusta, jännittyneisyyttä, huolestuneisuutta ja 

hermostuneisuutta. Stressin kognitiivisia seurauksia voivat olla keskittymishäiriöt ja 

muistin huonontuminen. Fysiologisesti se voi aiheuttaa hormonaalisia tai 

aineenvaihdunnallisia reaktioita. (Santavirta et al, 2001, 2.) 

Työuupumus saattaa kehittyä pitkittyneestä työstressistä. Se on henkisiä ja ruumiillisia 

voimavaroja koetteleva tapahtumasarja, mutta se ei  päädy aina työuupumukseen.    Täytyy 
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huomata se, että haastavien tehtävien aiheuttama tilapäinen stressi voi jopa käynnistää 

voimavaroja tai johtaa suorituskyvyn paranemiseen. Sressi voi olla myös myönteistä. 

(Sihvonen, 1996, 19-20.) 

Uupumus on vakava, työssä kehittyvä stressioireyhtymä. Stressi ja uupumus eivät ole 

toistensa synonyymejä, vaan niillä on merkityseronsa. Uupumus kehittyy stressin kautta, 

mutta se etenee pelkkää stressaantumistasoa pidemmälle ja muuttuu sitä vaikeammaksi 

olotilaksi. Se voidaan nähdä tilaksi, joka sijoittuu stressin ja vaikea-asteisen, pysyvämmän 

psyykisen sairauden välimaastoon. (Santavirta et al, 2001, 2.). Kyseessä ei ole siis kevyt ja 

helposti ohimenevä olotila. Puhekielessä tätä olotilaa kuvataan mediasta  tutuilla 

ilmaisuilla: loppuunpalaminen ja burnout. 

Mitä tahansa termiä tässä yhteydessä käytetäänkin, kaikki pitävät sisällään ajatuksen 

jatkuvasta väsymystilasta, joka ei häviä lepojaksoilla. Toisaalta opettajien pitkät 

lomakaudet saattavat helpottaa työuupumusta tilapäisesti, mutta ne eivät poista ongelmaa 

kokonaan, ennemminkin siirtävät työuupumuksen käsittelyä. Uupumus palautuu yleensä 

ennen töiden aloittamista loman viimeisinä päivinä tai viimeistään työn aloittamisen 

jälkeen. Työuupumukseen liittyy lisäksi hallinnan tunteen katoaminen, jolloin työntekijä ei 

koe selviytyvänsä tehtävistään ja muuttuu kyyniseksi. Työuupumuksen ja stressin 

aiheuttajat ovat pitkälti samoja: ne johtuvat ihmisestä itsestään sekä työolosuhteista että 

työyhteisöstä. (Santavirta et al, 2001, 2-3.) 

Yleensä työuupumukseen sairastuvat erityisen tunnolliset ja ahkerat työntekijät, jotka 

kuvittelevat uupumuksensa myötä olevansa ”laiskoja” ja lisäävät ”pökköä pesään” työnsä 

suhteen. Työuupumus kehittyy vähitellen ja sen mukana työn mielekkyys katoaa, ihminen 

kyynistyy ja ammatillinen itsetunto heikentyy. Uuupumuksen saattaa laukaista ihan 

mitättömältä vaikuttava tapahtuma. (Henriksson & Lönnqvist, 2006, 283.) 

Mielenterveyden ongelmat voidaan nähdä suhteellisen yleisinä opettajien keskuudessa 

viime vuosisadan loppupuolella; näihin sairastuneista valtaosa englantilaisopettajista 

irtisanoi itsensä tai jäi varhaiseläkkeelle (Chakravorty 1989, 68). Mielenterveysongelmiin 

kuuluvat esimerkiksi aiemmin mainitun työuupumuksen lisäksi masennus, ahdistus ja 

uniongelmat muutamia mainitakseni. Mikäli mieli voi pahoin pidemmän aikaa, puhutaan 

pitkittyneestä reaktiosta, jolloin elimistö ei palaudu levossakaan. Esimerkiksi unihäiriöiden 

yhteydessä stressihormonin, kortisolin eritys ei vähene edes levon aikana. (Ritvanen, 2008, 

97.) 
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Työuupumus ei ole suoraan diagnostinen käsite, vaan se voi olla merkittävä osatekijä 

esimerkiksi monissa masennustiloissa, sekä vakavissa mielialahäiriöissä että lievemmissä 

sopeutumishäiriö-oireyhtymissä. Se voi olla myös osatekijä fyysisiin sairauksiin liittyvässä 

työkyvyn alentumisessa. Joskus työuupumus voi olla henkilön ainoa tapa kuvata 

masennustilaansa tai muuhun häiriöön liittyvää huonovointisuutta ja työkykynsä laskua. 

(Henriksson & Lönnqvist, 2006, 283.) 

Masentunut henkilö ei välttämättä pysty kuvaamaan olotilaansa muuten, kuin syyttämällä 

työtään huonon olonsa aiheuttajaksi. Valitettavasti mielen sairastuminen koetaan vieläkin 

suomalaisessa yhteiskunnassa häpeälliseksi, jolloin pahoinvoinnin syyksi on helpompi 

mainita työ. Mielen epätasapainosta kärsivä henkilö voi kokea mielenterveyttään koskevat 

kyselyt negatiivisesti, mikä aiheuttaa kieltoreaktion. Mielen häiriöihin liittyvä  häpeän 

tunne saa aikaan kierteen, jossa ammatti tai työ rupeaa tuntumaan ajan kuluessa liian 

kuormittavalta, kun ongelman todelliseen ytimeen ei uskalleta tai haluta tarttua. 

Työuupumus voi ilmentyä myös fyysisin oirein. Omaa stressitasoaan on hyvä tarkkailla, 

jotta ylikuormitukseen liittyvät tekijät osaisi tunnistaa ajoissa ja puuttua tilanteeseen 

ajoissa. Itseään voi tarkkailla esimerkiksi mittaamalla aamuisin leposykkeen ranteesta ja 

vertailemalla työpäivien ja loma-ajan mittauksia keskenään (Ritvanen, 2008, 101.) Työ 

kokonaan ilman stressiä ei ole tarkoituksenmukaista, mutta jokaisen tulee tunnistaa omat 

rajansa sopivan kuormituksen osalta. Hyvä fyysinen kunto saattaa estää stressin syntymistä 

tai ainakin vähentää kuormittuneisuuden tunnetta. 

Yhteiskunnan kannalta mainitunlainen kierre aiheuttaa valtavia kustannuksia 

sairauslomapäivien, erilaisten kartoitusten, sijaisten palkkaamisen,  työttymyyskorvausten 

ja uudelleenkoulutuksen osalta. Yhteiskunnassamme on onneksi tapahtunut muutosta 

parempaan päin mielenterveysongelmien hyväksymisen ja ymmärtämisen suhteen. Niin 

mikro- kuin makrotasolla ajateltuna on parempi ennaltaehkäistä ongelmia, kuin hoitaa niitä 

jo niiden puhjettua. Ennaltaehkäisyä voivat olla erilaiset, työyhteisön sisällä käytävät 

kehityskeskustelut tai työn ulkopuolella järjestetyt, mieltä virkistävät tapahtumat. 
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4.3 Työympäristö ja –yhteisö 
 
 
 

Työympäristöllä on oma merkityksensä opettajan työssäjaksamiseen. Työympäristöllä ei 

tarkoiteta pelkkää fyysistä työskentelypaikkaa, vaan siihen voidaan laskea myös 

sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö sekä työpaikan ilmapiiri. Mikäli työntekijä saa 

kollegoiltaan ja työnjohdolta tukea ja vaatimukset hänen työtään kohtaan ovat selkeät ja 

kohtuulliset, työstressin määrä on todennäköisesti pienempi. Taitamaton työnteko ja 

taitamaton johtaminen ovat vakavia päivittäisiä stressitekijöitä monille ihmisille 

(Henriksson & Lönnqvist, 2006, 284). Tämä voidaan kääntää myös päinvastaiseksi; taitava 

johtaminen kannustaa työntekijöitä entistä parempiin suorituksiin, kehittää työyhteisön 

yhteishenkeä ja lisää työntekijöiden itseluottamusta. 

Työyhteisössä pahoinvointi näkyy yksilötasolla siten, että ylikuormittuneet yksilöt eivät 

kykene rakentavaan yhteistyöhön, vaan työyhteisössä voi ilmetä konflikteja ja epäasiallista 

käytöstä yhteisön jäsenten välillä. Pahimmillaan tämä voi johtaa työpaikkakiusaamiseen. 

Mikäli taustalla on yksilöiden ylikuormitus ja taistelu oman jaksamisensa kanssa, ristiriidat 

voivat olla vain oire, eivätkä ne kerro välttämättä ihmisten yhteistyökyvyn puutteesta. Jos 

työpaikalla useampi henkilö kokee olevansa ylikuormitettu ja työskentelevänsä yli 

voimavarojensa, tulisi ongelmaan hakea ratkaisuja koko yhteisön voimin. 

Työhyvinvointiin ei kuulu pakonomainen työskentely, jolloin työpäivä ei lopu, vaan työ 

jatkuu ainakin ajatuksen tasolla, vaikka työpäivä olisi kellon mukaan jo ohi. Myönteisten 

kokemusten puuttuessa ja työntekijän saadessa pelkkiä negatiivisia tuntemuksia ja 

palautetta työstään, on mahdollista, että työntekijä sairastuu työuupumukseen. 

Kyseenalainen työssä jaksaminen ja ylikuormitus voivat pahimmillaan johtaa pitkiin 

sairaslomiin niin fyysisistä kuin psyykkisistä syistä ja jopa pysyvään työkyvyttömyyteen. 

Jatkuva ylikuormittuminen ja työhön liittyvä pahoinvointi eivät siis ole kevyitä asioita, 

vaan niihin tulee suhtautua vakavasti jo varhaisessa vaiheessa. Siksi työyhteisöstä 

huolehtiminen on yksi työyhteisön johtohahmon, mutta myös itse yhteisön tärkeimmistä 

tehtävistä. 

Suomalaisen koulunkäynnin historiassa on puhuttu yhä enemmän koulukiusaamisesta, 

mutta suhteellisen uutta on opettajan joutuminen koulukiusatuksi. Voi olla, että tämä ei 

ole uusi ilmiö suomalaisessa peruskoulussa, mutta siitä on ruvettu puhumaan vasta viime 

vuosina.  Kiusaamista  voi  olla  esimerkiksi  oppilaiden  vanhempien  tekemät,      jatkuvat 
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kantelut opettajan ammattitaidosta, mistä olemme saaneet lukea viime aikoina eri 

medioista. Vanhemmilla on oikeus pohtia opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista oman 

lapsensa kohdalla, jolloin he ovat oikeutettuja kysymään, missä vaiheessa opetus on 

menossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhemmilla olisi oikeus häiritä opettajan 

työtä, puhumattakaan henkilökohtaista elämää. (Lavanti, 2008, 87-93.) Kiusaaja voi tulla 

myös työyhteisön sisäpuolelta, esimerkiksi silloin kun vanhempi ja luonnollisesti 

kokeneempi opettaja tylyttää vastavalmistunutta, nuorta opettajaa ja hänen 

opetusmenetelmiään. Moni nuori opettaja on kuullut lauseen: ”Meillä on ollut aina tapana 

toimia näin, eikä siitä tule poiketa nytkään.” 

Meluisa ja levoton työympäristö rasittavaa ketä tahansa. Puhutaan paljon oppilaiden 

työskentelyrauhasta, ja harvoin tullaan ajatelleeksi, että myös opettaja tarvitsee työrauhan. 

Opettajalle voi olla raskasta, jos hän joutuu ylläpitämään työrauhaa jatkuvasti muun 

opetus- ja kasvatustyönsä ohessa. Melulla voi olla myös fyysisiä vaikutuksia opettajan 

hyvinvointiin: hänen kuulonsa voi olla koetuksella meluisan työn takia ja hänen äänensä 

voi kärsiä, jos hän joutuu puhumaan jatkuvasti melun yli. Myös havaintopsykologinen 

näkökulma tulee muistaa; kymmenien lasten jatkuva samanaikainen tarkkailu on työlästä. 

Yksittäisiä ääniä tai näköaistin kautta tulevia ärsykkeitä tulvii kaiken aikaa joka puolelta 

luokkaa. (Opettaja-lehti, 42/2012). 

Jokaisella alalla työympäristöllä ja -yhteisöllä on oma merkityksensä työntekijöiden 

hyvinvointiin. Opetusalalla lähtötilanne on työmäärän, työn moninaisen roolituksen ja 

suurien oppilasryhmien takia haasteellisempi moneen muuhun alaan verrattuna. Melutason 

kohotessa sietämättömäksi opettaja ei voi laittaa suojakuulokkeita päähänsä ja jatkaa 

työskentelyään, vaan hänen on oman persoonansa ja puheensa avulla rauhoitettava tilanne, 

yleensä toistuvasti päivän mittaan. Opettaja ei voi asiakaspalvelijoiden tapaan pyöritellä 

silmiään ja kohauttaa olkiaan saatuaan osakseen oppilaiden huonoa käytöstä, vaan hänen 

täytyy puuttua huonoon käytökseen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opettajien välinen 

työyhteisö voi olla voimavara tai ”voimavaras”, riippuen henkilökemioista, ryhmään 

kuuluvien omasta voinnista sekä totutusta toimintakulttuurista. Työympäristöllä ja - 

yhteisöllä on siis tärkeä merkitys opettajan hyvinvoinnille. 
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5 TUTKIMUSTIETOA OPETTAJIEN TYÖUUPUMUKSESTA 
 
 
 

Tässä luvussa perehdyn tarkemmin opettajien työssäjaksamisen nykytilaan ja siihen 

vaikuttaviin sekä haitallisiin että hyvinvointia tukeviin tekijöihin sekä vertailen 

kirjallisuudessa ja omassa tutkimuksessani esiintyvien tekijöiden yhteneväisyyksiä. 

 
 
 
 

5.1 Mitä tiedämme opettajien työssä jaksamisesta? 
 
 

Tutkimustulokset opettajien työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista näyttävät jokseenkin 

pessimistisiltä. On huolestuttavaa pohti, millaisia seurauksia tällä voi olla yksilö- kuin 

yhteiskunnan tasolla. Opettajan ammatti on ainutlaatuinen, mutta työlle asetetut tavoitteet, 

vaatimukset ja odotukset ovat välillä ristiriidassa verrattuna inhimilliseen kykyyn uusiutua 

ja omaksua uutta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koululaitokseen ja opettajistoon 

kohdistetaan välillä suuria odotuksia. Opettajan työmäärälle ei ole asetettu lainsäädännössä 

selkeitä rajoja. Mihin asti opettajan voimat riittävät? Milloin opettaja saa levätä? Kuka 

suojelisi opettajaa ja asettaisi rajat hänen työmäärälleen? Ja ennen kaikkea: milloin 

opettajan jaksaminen loppuu ja millainen tämä päätepiste on? 

Välimäen (Siltala, 2007, 555) tutkimuksessa opetushenkilökunnalla oli diagnosoitu 

masennusta ja muista mielenterveyden häiriöitä kaksinkertaisesti muuhun  väestöön 

nähden. Suomalaisesta työikäisestä väestöstä vuonna 1997 tehdyssä tutkimuksessa yli 

puolet koki jonkinasteista työuupumusta, noin joka viides oli voimakkaasti väsynyt 

työstään ja noin 7% työuupumus oli vakavaa ja kokonaisvaltaista. Se oli korostunut maa- 

ja metsätaloudessa, opetustyössä ja pankkialalla. Sitä sairastivat useammin naiset kuin 

miehet ja sen kokonaistaso voimistui iän mukana. (Henriksson & Lönnqvist, 2006, 283.) 

Tämä oli todennäköisesti seuraus 1990-luvun lamasta. 

Syrjäläisen vuonna 2001 tekemän tutkimuksen mukaan peruskoulun ja lukion lehtoreista ja 

tuntiopettajista joka kolmas oli lähellä eläkeikää, rehtoreista lähes puolet (Syrjäläinen, 

2001, 66). Tilanne opettajien työhyvinvoinnin osalta helpotti hiukan laman jälkeen, 1990- 

luvun viimeisimpinä vuosina, mutta se jäi silti huolestuttavalle tasolle (Henriksson & 

Lönnqvist, 2006, 283). Näiden tutkimusten valossa opettajan työstä saa negatiivisen kuvan, 
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mutta ei kuitenkaan sovi unohtaa, että usea opettaja todella nauttii työstään ja kokee 

olevansa kutsumusammatissaan koulun arjessa. 

Opettajien työuupumuksesta ja burnoutista kertoo omaa kieltään myös ennenaikaiset 

eläkkeelle siirtymiset. Työsuojelurahaston tutkimuksen mukaan opettajien eläkeajatukset 

lisääntyivät selvästi iän myötä. Neljännes 45-49 -vuotiaista ja reilu kolmannes 55-59 - 

vuotiaiasta oli eläkehakuisia. Opetushenkilöstön osuus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja 

yksilölliseen varhaiseläkkeeseen nousi 1990-luvun aikana. Myös osa-aikaeläkkeelle 

siirtyminen oli yleistä opetusalalla. (Syrjäläinen, 2001, 67.) Suuria ikäluokkia edustavien 

opettajien piti jäädä massoittain eläkkeelle tällä vuosituhannella, mutta vielä ei  ole 

uutisoitu nuorten opettajien erinomaisesta työtilanteesta, pikemminkin päinvastoin. Nuori 

opettaja joutuu aloittamaan työuransa edelleen määräaikaisista töistä erityisesti 

kaupungeissa, joissa on tarjolla opettajankoulutusta. Tämän tuloksen perusteella voidaan 

ajatella opettajien työhyvinvointia myös toisesta näkökulmasta. Opettaja voi viihtyä niin 

hyvin työssään, ettei hän halua jäädä eläkkeelle. 

Hollantilaiset Schaufeli ja Bakker puolestaan arvioivat vuonna 2004 tehdyssä 

työpsykologisessa tutkimuksessaan, että ”työhyvinvoinnin” ja ”pahoinvoinnin” suhde oli 

pahoinvoinnin hyväksi 15:1. Tästä luvusta huolimatta valtaosa ihmisistä selviytyy 

työelämässä ilman sen suurempia ongelmia. Tutkimusta tulisikin kohdistaa myös niihin 

tekijöihin, joiden avulla vaikeuksista selvitään ja työstä voidaan nauttia.  (Haaparanta, 

2008, 123.) Työn tekemisen tulisi olla paljon muutakin kuin selviämistä; sen tulisi olla 

mielekästä ja motivoivaa työskentelyä. Opettajista puhuttaessa mainitaan usein sana 

kutsumusammatti. Olisi erittäin hienoa, jos opettaja pystyisi toteuttamaan kutsumustaan 

työssään, jolloin työ voisi olla hänelle nautittavaa ja riittävän haasteellista. Karasekin työn 

malliin voidaan palata jälleen tässä yhteydessä ja muistuttaa siitä, kuinka sopivan vaativa 

ja kuormittava työ sekä hallinnantunteen muodostavat sopivan kuormituksen työntekijälle. 

Tällöin hän on motivoitunut työssään. 

Toisaalta tulee muistaa, että myös työhönsä tyytyväisiä opettajia on olemassa. Opettajat 

ovat luetelleet työnsä hyviksi puoliksi muun muassa mahdollisuuden työskennellä lasten 

kanssa, autonomian työnsä suhteen, luovuuden, pitkät lomat, yhteistyön muiden opettajien 

kanssa sekä työn vaihtelevuuden. (Santavirta et al, 2001, 7.) Työyhteisön hyvinvointi on 

tärkeää alalla kuin alalla ja vastuu siitä kuuluu jokaiselle yhteisön jäsenelle. Kokeneilta 

opettajilta voi saada hyviä neuvoja opettajan työn haasteisiin  ja työssäjaksamiseen,    mikä 
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koskee myös opettajakoulutuksessa opiskelevia, jotka työskentelevät jaksoittain 

harjoittelukouluissa. 

Ihmisten persoonallisuudet ovat erilaisia ja sen minkä toinen kokee innostavaksi 

haasteeksi, toinen saattaa kokea saman tilanteen uhaksi omalle hyvinvoinnilleen. Oman 

persoonan käyttö työssä ja sen kehittäminen osaksi opettajan ammattia on tärkeää työssä 

jaksamisen kannalta. Tällöin jokaisella olisi käytössä itselleen sopivat työkalut 

onnistuaksee. Tulee muistaa, että jokaisella opettajalla on omat vahvuusalueensa työssään 

ja kaikki opettajat eivät ole lähtöisin samasta muotista. Esimerkiksi huumori voi olla 

erittäin tärkeä osa työhyvinvointia ja se saattaa keventää oikein käytettynä vaikeiden 

tilanteiden kuormittavuutta. Voitaisiin myös ajatella, että opettaja voi toimia oppilailleen 

työnteon esikuvana. Hän voi näyttää heille mallia, kuinka työtä tehdään positiivisella 

asenteella, sitoutuneesti ja motivoituneesti. Useimmiten tällaisten opettajien oppitunnit 

tempaavat oppilaan mukaansa. 

Opettajan omalla asennoitumisella voi olla suuri merkitys hänen työssäjaksamiseensa. Jos 

opettaja kauhistelee työkuormaansa, lähtökohta on heti negatiivinen. Tämän  sijasta 

opettaja voisi pyrkiä ajattelemaan niin, että hänellä on ryhmä uniikkeja persoonia 

oppilainaan, joihin hänellä on mahdollisuus vaikuttaa opettajana eriyttäen opetustaan 

vastaamaan jokaisen oppilaansa tarpeita. Myös Iain Smithers (1990, 59) kysyy 

artikkelissaan opettajilta, näkevätkö he oppilaansa homogeenisenä ryhmänä vai joukkona 

yksilöitä. Opettajan asenteella itseään, oppilaitaan, kollegoitaan tai ylipäätään koko 

koulujärjestelmää kohtaan on varmasti hyvin suuri merkitys hänen työhyvinvoinnilleen. 

Mikäli opettaja arvostaa itseään, hän kykenee vetämään rajan oman jaksamisensa ja 

kaikenkirjavien vaatimusten välille, samalla kuitenkin hoitaen työnsä positiivisin mielin. 

 
 
 
 

5.2 Mahdollisia syitä opettajan työuupumukseen 
 
 

Käyn seuraavaksi yksityiskohtaisemmin läpi joitakin tekijöitä, joilla saattaa olla heikentävä 

vaikutus opettajien työssäjaksamiseen ja joihin tulisi kiinnittää huomiota, kun halutaan 

edistää opettajien työhyvinvointia. Tarkoituksena on perehtyä tarkemmin opettajien 

työssäjaksamisen  nykytilaan  ja  siihen   vaikuttaviin  sekä  haitallisiin  että    hyvinvointia 
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tukeviin tekijöihin sekä vertailla kirjallisuudessa ja omassa tutkimuksessani esiintyvien 

tekijöiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

Kasvatussosiologinen viitekehyksen ja Esteven teorian mukaan on olemassa primäärejä ja 

sekundaarisia syitä opettajien työuupumukseen. Primäärit syyt esiintyvät luokkahuoneessa 

ja opettajan tunnetilat ovat niihin kiinteästi sidoksissa. Sekundaariset syyt ovat 

yhteiskunnallisia tekijöitä, eivätkä vaikuta suoranaisesti opettajan työskentelyyn 

luokkahuoneessa. (Esteve, 1989, 7.) Näiden syiden eroa voi olla vaikea hahmottaa, jos 

lähdetään pohtimaan perimmäisiä syitä tilanteeseen, esimerkiksi oppilaan 

häiriökäyttäytymisen syytä. Häiriökäyttäytyminen on itsessään opettajaan ja hänen 

tunnetilaansa vaikuttava primääri tekijä, mutta käyttäytymisen taustalla  voivat olla 

oppilaan omat ongelmat, mikä taas voi johtua yhteiskunnallisista syistä, esimerkiksi 

sosiaalihuollon riittämättömistä resursseista lasten huostaanotoissa. Seuraavaksi erittelen 

joitakin keskeisiä tekijöitä, joilla voi olla syy-seuraussuhde opettajien heikkoon 

jaksamiseen työssään, ellei jopa suoranaiseen pahoinvointiin. Näitä ovat muun muassa 

jatkuvat uudistusprosessit, inkluusio ja monikulttuurisuus, yhteiskunnalliset ongelmat sekä 

luokkahuoneen sisällä olevat ongelmat. 

 
 
 
 
5.2.1 Paljon uudistuksia 

 
 
 
Opettajan työ ei ole viime vuosina saanut hetken rauhaa erinäisiltä uudistuksilta. Milloin 

on uudistettu kaiken opetuksen suuntaviivoja määrittelevää opetussuunnitelmaa, milloin 

käytettäviä tyyppikirjaimia, milloin koulun sisäisiä käytänteitä, milloin koko 

koulujärjestelmää. Vaikka itse koulujärjestelmämme rakennetta ei ole varsinaisesti 

muutettu, on koulujen toiminta muutunut entistä enemmän tulospohjaiseksi, lapset tuntuvat 

muuttuvan erilaisten kokeiluiden tai uudistusten kohteiksi sen sijaan, että he saisivat olla 

kasvavia ja kehittyviä yksilöitä. 

Siltala (2007, 464) esittää teoksessaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia, että 

”uudistukset ovat olleet enimmäkseen irrallisia ja perustelemattomia toimia, joiden 

merkitys ei avautunut aikuisille saati sitten nuorille. Nopea, jatkuva muutos  sopii 

paremmin yritysmaailmaan kuin kouluun. Opetussuunnitelman uusimista vaaditaan 

muutaman  vuoden  välein,  vaikka  muodon  vuoksi,  jotta  annetaan  kuva     ’kehittyvästä 
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koulusta’.” Tätä Siltalan kritiikkiä voidaan tosin pitää kärjistettynä, onhan 

opetussuunnitelman ajantasaistaminen toisaalta varsin perusteltua; maailma muuttuu joten 

koulunkin pitää ainakin joitakin opetukseen liittyvissä sisältöjä muuttaa. 

Sahlberg (1998, 208) esittää erittäin tärkeän kysymyksen teoksessaan Opettajana koulun 

muutoksessa: miksi koulun pitää muuttua? On selvää, että uudistuksilla pyritään 

kehittämään koulua, mutta tulos ei aina ole ollut halutunlainen ja motiivit niihin ovat 

vaihdelleet. Vaikka koulu on yhteiskunnan ylläpitämä insituutio, se ei ole olemassa 

opetussuunnitelmia, oppikirjoja, tutkintoja, opettajia tai tutkijoita varten.  Koulu on 

kaikkien lasten ja nuorten oppimisen paikka. (Sahlberg, 1998, 208.) Koulun ei pitäisi olla 

yhteiskunnan näyteikkuna, jossa esitellään hienoja menetelmiä, vaan sen pitäisi olla 

turvallinen paikka tulevaisuuden kansalaisille, jotta heillä olisi mahdollisuus kasvaa ja 

kehittyä motivoivassa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

Opetussuunnitelmaa muokkaa työryhmä, joka antaa lausuntonsa opetussuunnitelman 

kehittämisestä Opetusministeriölle. Työryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista, eikä 

pelkästään käytännön työtä tekevistä ja uudistuksia arjessa toteuttavista opettajista. 

Esimerkkinä koulun uudistuksista voitaisiin pitää uudenlaista tuntijakoa, jossa tietyille 

oppiaineille annetaan vähemmän tilaa tärkeämmiksi koettujen oppiaineiden tieltä. Myös 

oppiaineita yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi. 

Suoritusten arviointiin ja tehokkaaseen opetukseen perustuvat uudistukset  ovat 

vaikuttaneet positiivisesti parhaimmillaankin vain lyhyen aikaa ja joissain kouluissa, mutta 

niissäkin useimmiten muutaman vuoden menestyksen jälkeen niillä on ollut runsaasti 

kielteisiä sivuvaikutuksia. Erinomaisuuden eetokseen perustuvat koulun uudistukset 

näyttävät herkimmin invalidisoivan työhönsä kaikkein vakavammin suhtautuvia opettajia, 

jolloin juuri heillä on vaara muuttua kyynisiksi tai työuupumuksen uhreiksi. (Simola, 2002, 

188.) 

Ruohotie teki 1970-luvun lopulla tutkimusta opettajan työn psyykkisestä rasittavuudesta. 

Tutkimuksesta käy ilmi, etteivät fyysiset resurssit, materiaalit ja välineet nousseet 

tutkimuksessa merkittäväksi tekijäksi opettajien hyvinvoinnissa. Sen sijaan 70-luvulla 

toteutettu peruskoulu-uudistus ja siihen siirtyminen vaikuttivat opettajien työmotivaatioon. 

He kokivat aluksi uudistuksen itseään rasittavaksi. (Haaparanta, 2008, 131.) Toisaalta tänä 

päivänä kukaan ei haluaisi palata entiseen koulumalliin, joka perustuu yhteiskuntaluokkien 

mukaiselle oppilaiden erottelulle. 
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Uudistukset voivat olla hyvä ja toimivia, mutta niihin sopeutuminen vie opettajilta oman 

aikansa, kuten kävi myös peruskoulu-uudistukselle. Jos uudistuksia tapahtuu jatkuvasti, 

lyhyin aikavälein, voi opettaja kokea työskentelyaikansa tuhlaantuvan  koulun 

kehittämiseen uudistusten kautta, eikä hänelle jää aikaa tärkeämpiin kasvatus- ja 

opetustehtäviin. Tällöin opettaja voi kokea riittämättömyyden tunteita, joilla voi olla 

heikentävä vaikutus opettajan työhyvinvointiin. Myös jo aiemmin mainitsemani työn 

sopiva kuormitus voi kyseenalaistua tässä kohdin. 

Yhteiskunnan kehittäminen ei saa ajaa lapsen edun ohi. Yhteisö voi käydä läpi radikaaleja 

muutoksia, mutta on pedagoginen fakta, että lapset ovat luonnostaan konservatiivisia: he 

tarvitsevat turvaa, pysyvyyttä, suuntaa elämälleen ja tukea (Van Manen, 1991, 54). 

Toisaalta uudistukset voivat olla hyvä mahdollisuus kehittymiseen, työn järkevöittämiseen 

ja sen laadun parantamiseen niin opettajille kuin koulullekin. Työssään saattaa helposti 

urautua toistamaan samoja rutiineita vuodesta toiseen, mikä saattaa tuntua turhauttavalta ja 

tylsistyttävältä. Uudistukset voidaan myös nähdä eräänlaisena mahdollisuutena tarkastella 

koulujärjestelmän toimivuutta. Koulu-uudistuksilla on yleensä perustellut lähtökohtansa, 

vaikka niiden käytännön toteuttaminen voisi tuntua aluksi vaativalta. Vasta ajan myötä 

nähdään, kuinka järkevä ja onnistunt muutos on ollut. 

 
 
 
 
5.2.2 Inkluusio ja monikulttuurisuus 

 
 
 
Inkluusiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä koulujärjestelmän uudistusta, millä pyritään 

saamaan kaikenlaiset oppilaat kyvyistään tai tuen tarpeestaan huolimatta omaan 

lähikouluunsa. Suomi allekirjoitti vuonna 1994 yhdeksänkymmenenneljän muun maan 

joukossa Unescon Salamancan julistuksen, jossa allekirjoittajamaat sitoutuivat 

pienentämään erityisluokkiensa määrää. Tälle tiedolle jo eläkkeelle jäänyt opettaja, Aino 

Kontula (2010, 197-198) hymähtelee oman, pitkän opettajakokemuksensa perusteella 

kirjassaan Opettajan selviytymisoppi ja kertoo samalla sarkastisesti, että opettaja kokee 

jokaisen oppituntejansa sabotoineen oppilaan siirron palkinnonomaisena bonuksena ja 

helpotuksena itselleen. 
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Ei tarvitse olla kovinkaan kokenut opettaja havaitakseen, että erityisoppilaat vaativat 

tavallisessa luokassa enemmän huomiota - eli opettajan työaikaa - itselleen, mikä lisää jo 

ennestään suurta opettajan työkuormaa. Näissä tilanteissa opetusta on eriytettävä, jotta 

jokainen oppilas voisi opiskella edellytystensä mukaisesti. Opettajasta voi tuntua, että olisi 

helpottavaa kaikille osapuolille, jos oppilas siirrettäisiin erityisluokalle, jossa hänelle olisi 

tarjolla enemmän aikaa ja tukea. Tällöin opettaja voisi keskittyä paremmin omaan 

opetustyöhönsä. On siis selvää, etteivät opettajat ole yleisesti kovin innostuneita 

ajatuksesta kaikille ja kaikenlaisille lapsille yhteisestä lähikoulusta elleivät he saa kyllin 

pätevää avustajaa omaan luokkaansa. 

On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus inkluusiolla tulee olemaan koulujen 

resursseihin: pysyvätkö ryhmäkoot edelleen suurina, voidaanko tukea tarvitseville 

oppilaille taata tarvittava tuki ja ovatko kaikki oppilaat keskenään tasa-arvoisessa 

asemassa? Inkluusio on muutoksena valtaisa ja vaikuttaa opettajien arkeen niin 

dramaattisesti, että opettajien tulisi saada lisäkoulutusta pystyäkseen kohtaamaan erilaiset 

oppilaat luokassaan. 

Monikulttuurisuus on nykyään arkipäivää peruskouluissa. Monikulttuurisuudella tarkoitan 

tässä yhteydessä muun muassa maahanmuuttajataustaisia lapsia, ruumiillisesta vammasta 

tai sairaudesta kärsiviä erityislapsia tai eri uskontokuntien edustajia. Taitava opettaja 

perehtyy jokaisen kulttuurin edustajan tarpeisiin, jotta voi suunnitella , eriyttää ja toteuttaa 

opetuksensa siten, että se kunnioittaa jokaisen kulttuurin arvoja ja että jokainen oppilas 

pystyy osallistumaan omien edellytystensä mukaan oppitunneille. Kun inkluusion myötä 

yhdessä luokkahuoneessa saattaa olla usean eri kulttuurin edustajia, opettajasta tulee 

”kulttuurien asiantuntija”. Opetustaan tai ylipäätään koulupäivän järjestämistä 

suunnitellessaan hänen tulee ottaa huomioon todella monta asiaa lasten yksilöllisten 

tarpeiden huomioon ottamiseksi yhden lapsen diabetesarvojen seurannasta toisen lapsen 

heikkoon suomenkielen taitoon, kolmannen motoriseen heikkouteen ja neljännen oppilaan 

perheen uskonnolliseen vakaumukseen. Kaikkien näiden huomioiminen koulupäivää 

suunnitellessa kuluttaa opettajan aikaa ja energiaa. , eikä ”asiantuntijuudesta” makseta lisää 

palkkaa. 

On havaittu, että opettajakunnan asenteet maahanmuuttajataustaisia lapsia kohtaan ovat 

usein ennakkoluuloisia. Opettajat saattavat ajatella, että maahanmuuttajataustaiset tuovat 

tullessaan vain ongelmia ja vaikeuksia; jos heidän ylipäätäänsä on Suomeen tultava, olisi 
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heidän paras mennä johonkin toiseen kouluun. (Peltonen, 1998, 12.) Mielestäni tämä ei 

kerro välttämättä suoranaisesta rasismista tai suvaitsemattomuudesta, vaan opettajien 

kyvyttömyydestä kohdata erilaisuutta arjessaan. He kokevat valmiutensa ja jaksamisensa 

riittämättömiksi erilaisesta kulttuurista tulevan lapsen opettamiseen, jolloin he saattavat 

antaa ulospäin suvaitsemattoman vaikutelman. On ymmärrettävää, että mahdollisesti 

heikosti suomea osaava ja täysin erilaisesta ympäristöstä tuleva lapsi ei sopeudu tavalliseen 

luokkaan hetkessä ja ilman oman opettajansa päivittäistä tukea. Tähän käytettävä työpanos 

voi tuntua opettajasta liian kuormittavalta omaan osaamiseensa ja jaksamiseensa nähden. 

Voidaankin kysyä, ovatko opettajat todella sitä mieltä, että erilaiset lapset ADHD- 

häiriöisistä maahanmuuttajataustaisiin tai vammaisiin kuuluisivat todellakin omiin, 

eristettyihin yksiköihinsä? Vastustavatko opettajat erilaisten oppilaiden integroimista 

lähikouluunsa vain siitä syystä, että he kokevat oman työssäjaksamisensa uhatuksi? Näiden 

kysymysten pohtimisen tulisi alkaa jo opettajankoulutuksessa. 

 
 
 
 
5.2.3 Yhteiskunnalliset ongelmat 

 
 
 
Opetusvelvollisuuden lisäksi opettajalla on velvollisuus puuttua oppilaan tilanteeseen, jos 

hän havaitsee hyvinvointia selkeästi heikentäviä asioita lapsen elämässä, esimerkiksi 

kotona tapahtuvaa päihteiden liikakäyttöä ja väkivaltaa. On inhimillistä, että tällaiset asiat 

jäävät työpäivän päätteeksi mietityttämään ja huoli oppilaan hyvinvoinnista ei pääty siihen, 

kun opettaja sulkee koulun ulko-oven. Yhteiskunnalliset ongelmat ovat siis tulleet osaksi 

opettajien työpäivää. 

Puhuttaessa koulun puutteellisista resursseista, tarkoitetaan yleensä liian suuria 

oppilasryhmiä, avustajien vähäistä määrää tarpeeseen nähden tai sopivien, oppimiseen 

innostavien opetusmateriaalien puutetta. Aiemmin mainitun Ruohotien 1970-luvun lopulla 

valmistuneen tutkimuksen mukaan opettajat pitivät eritasoisten oppilaiden yhdistämistä 

suuriksi yhtenäisiksi ryhmiksi rasitusta aiheuttavana asiana. Muita rasittavaksi koettuja 

tekijöitä olivat opettajan ammatin arvostukseen, palkkaan, kiireeseen, kasvatustavoitteiden 

epäselvyyteen ja oppilaiden vanhempien kasvatusotteen löystymiseen liittyvät tekijät. 

(Haaparanta, 2008, 131.) On mahdollista, että nämä samat asiat koetaan tänäkin päivänä 

rasittaviksi tekijöiksi koulutyössä. 
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Nykyään puhutaan koulun ja kodin yhteisestä kasvatusvastuusta, mutta  päävastuussa 

lapsen kasvusta ja kehityksestä ovat edelleen lapsen vanhemmat tai huoltajat, kuten 

Unicefin lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan. Yleisönosastonkirjoituksissa ja muissa 

medioissa on esitetty kritiikkiä opettajien kasvatustyötä kohtaan ja väitetty sen olevan 

riittämätöntä, jolloin seurauksena näiden mukaan olisi nuorisorikollisuutta ja yleistä 

pahoinvointia. Opettaja voi joutua hankalaan asemaan, jos hän havaitsee kodin lipsuvan 

omasta kasvatusvastuustaan esimerkiksi työnteon, sairauden tai päihteiden käytön takia. Ei 

ole helppoa säilyttää avoimet ja hyvät välit oppilaan vanhempien ja huoltajien kanssa ja 

samalla antaa heille negatiivista palautetta kasvatusvastuusta lipsumisesta. 

José Esteve kirjoittaa opettajien olevan ympäristön ja tilanteiden aiheuttamassa 

pakkoraossa, jossa heidän on työskenneltävä ”vähemmän hyvin”. Heitä kritisoidaan 

avoimesti, vaikka kritiikissä ei oteta huomioon opettajan työskentely-ympäristöä 

resursseineen ja ihmiskontakteineen. (Esteve, 1989, 4-5.) Suomalaista opettajaa on 

kritisoitu paljon mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa, enkä usko opettajien pystyvän 

täysin ohittamaan tätä kritiikkiä, olkoonpa se aiheellista tai ei. Kritisointi saa sen kohteen 

useimmiten pysymään ”varpaillaan” ja pyrkimään tekemään työnsä niin hyvin, ettei 

kriitikille olisi sijaa. 

Suomalainen opettaja saa kaikesta huolimatta kiitosta kodeilta. Suomalaiset vanhemmat 

ovat peruskouluun tyytyväisempiä kuin useimpien kaltaistemme maiden vanhemmat. 

Suomessa uskotaan kouluopetuksen korkeaan tasoon ja opettajia arvostetaan ja kouluun 

luotetaan enemmän kuin muualla Pohjoismaissa. Vanhempien valtaosan mielestä 

peruskoulu on onnistunut tehtävässään varsin hyvin. (Simola, 2002, 189.) 

 
 
 
 

5.2.4 Ongelmat luokkahuoneessa 
 
 
 

Tässä kappaleessa keskityn primaarisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat opettajaan suoraan 

opetustilanteessa, luokkahuoneessa. Näillä tekijöillä on usein myös välitön vaikutus 

opettajan tunteisiin, jolloin hän joutuu käyttämään energiaansa oman käytöksensä 

hallitsemiseen. Tunteita saattaa herättää esimerkiksi tilanne, jossa oppilas  rikkoo 

toistuvasti luokan ja koulun yhteisiä sääntöjä tai luokan melutaso pysyy jatkuvasti 

opettajan huomautuksista huolimatta korkeana. 
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Erityisoppilaiden määrä tai ainakin erityislasten diagnoosit ovat lisääntyneet viime vuosina 

hurjaa vauhtia. Puhutaan keskittymishäiriöistä, kommunikaatio-ongelmista, 

oppimisvaikeuksista, erilaisista vammoista ja niin edelleen. Esimerkiksi 

tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivillä on usein myös muita  oppimisvaikeuksia, mikä 

puolestaan vie opettajan aikaa ja huomiota pois muilta oppilailta. Tarkkaavaisuushäiriöinen 

saattaa reagoida aistiärsykkeisiin hyvin voimakkaasti, joten opettajan tulisi olla askel 

oppilaan edellä suunnitellessaan oppimisympäristöä ja opetustilanteita. Oppimisympäristön 

tulisi olla mieluisa ja innostava, muttei kuitenkaan niin monimutkainen ja 

yksityiskohtainen, että se antaa jatkuvasti uusia ärsykkeitä oppilaille. Aivot käsittelevät 

tällaisen lapsen päässä koko ajan ärsyketulvaa ja siirtävät tarkkaavaisuuden poikkeaviin 

ärsykkeisiin. (Ahvenainen, 1999, 42.) 

Esimerkiksi pieniä yksityiskohtia sisältävät kuvat tai toistuvat äänet voivat napata lapsen 

huomion koulutehtävistä. Tulee muistaa, että oppilaiden diagnoosit voivat  näkyä 

käytännön arjessa eri tavoin. Jos yhdessä luokassa on useita diagnooseja saaneita oppilaita, 

voidaan vain miettiä, kuinka paljon opettajalta kuluu aikaa ja energiaa tuntisuunnittelun 

tekemiseen, jotta oppitunneista ei tulisi kaaosta ja kaikki lapset olisivat mahdollisimman 

tasa-arvoisessa asemassa oppimisen suhteen. 

Lapset voivat oireilla pahaa oloaan myös muista syistä. Oppilaiden taustalla saattaa olla 

raskaita ja traumaattisia kokemuksia tai hänen kotiolonsa voivat olla epävakaat. Lapsi on 

ikään kuin peili, joka heijastaa ulospäin sitä kohtelua, mitä hän saa osakseen. Tällaiset 

oppilaat saattavat oirehtia pahoinvointiaan esimerkiksi häiritsevällä käytöksellä tai 

eristäytymällä muista lapsista. Jälleen kerran voidaan todeta, että opettajan velvollisuus on 

huolehtia kaikkien oppilaiden kasvusta ja kehityksestä, vaikka hän ei pystyisi suoranaisesti 

vaikuttamaan oppilaan elämään koulun seinien ulkopuolella. 

Uhkana kaltoin kohdelluille tai traumaattisia asioita elämässään läpikäyneille lapsille voi 

olla yhteiskunnasta syrjäytyminen, mikä aiheuttaa suuria ongelmia niin yksilölle itselleen 

kuin yhteiskunnalle. Lapsuudessa tapahtuva häiriökäyttäytyminen on selkeä riskitekijä 

myöhemmin alkavalle rikolliselle elämäntavalle (Savolainen, 2006, 235-236). Opettajan 

työssä on näin ollen aspekti, jossa opettaja taistelee yhtä yhteiskunnan ongelmaa vastaan 

omalla työpanoksellaan. Opettaja on siis yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

Lapset, jotka ovat edellä mainitun kaltaisia, saattavat joutua helpommin luokan 

silmätikuiksi, jolloin riski koulukiusaamiseen on olemassa. Häiriökäyttäytyjästä - tai   ihan 
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’tavallisesta’ lapsesta - voi tulla kiusaaja tai kiusaamisen uhri, mikä saattaa jättää pysyvät 

jäljet hänen loppuelämäänsä. Opettajan tulisi tuntea oppilaansa hyvin, jotta hän pystyisi 

aistimaan oppilaiden välisten suhteiden laadun ja puuttumaan ajoissa mahdolliseen 

kiusaamiseen. 

Jopa perusopetuslain 29. pykälässä tuodaan esille se, että opetukseen osallistuvalla on 

oltava oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia 

opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja 

toteutumista. (Perusopetuslaki, 2003, 29§.) 

Jo eläkkeelle jäänyt luonnontieteellisten aineiden opettaja Aino Kontula (2010, 142) 

kirjoittaa koulussa noudatettavista säännöistä karrikoiden: ”Sinun on itse päätettävä, mikä 

on koulun järjestyssääntöjen kohtuullista ja riittävää noudattamista, vai valitsetko 

pilkunviilauksen ja vatsahaavan. Jos uskallat epäillä joidenkin koulun sääntöjen 

järjellisyyttä ja tiedustelet asiaa opettajainkokoukselta, joku kollegasi tyrmää sinut oitis. 

[...] Käytäntö ja teoria jatkavat kouluissa edelleen kulkuaan valovuosien päässä toisistaan. 

Oppilaat kokeilevat sääntöjä päivittäin ja hakevat rajoja.” 

Opettajan tulee noudattaa lakia ja koulun sääntöjä, mutta hänen tulee samalla toteuttaa 

opetussuunnitelman raameissa tapahtuvaa kasvatus- ja opetustehtäväänsä, tehdä 

moniammatillista yhteistyötä ja pitää yllä suhteita koteihin. Siksi pidän Kontulan 

näkemystä koulun arjesta suhteellisen realistisena ja hän käyttää kirjassaan maalaisjärkeä, 

mitä tulee koulujen sääntöihin tai ylipäätään koulun arkeen. 

Opettajien työhyvinvoinnin yhdeksi osaksi voitaisiin mainita turvallisuuden tunne. 

Nykykouluissa opettaja voi kokea turvattomuuden tunteita niin henkisellä kuin fyysisellä 

tasolla. Oppilaat koettelevat usein opettajien auktoriteettiasemaa, eivätkä uhkaavat tilanteet 

eivät ole harvinaisia. Sanomalehti Kaleva teetti kyselyn oululaisille opettajille, joista puolet 

kertoivat joutuneensa taltuttamaan uhkaavasti käyttäytyneen oppilaan (Kaleva, 14.4.2013). 

Luokkahuoneet itsessään eivät ole läheskään jokaisessa koulussa oppimiseen virittäviä ja 

motivoivia kärjistetysti sanoen. Lisäksi oppitunneilla käytettävät  oppimateriaalit voivat 

olla hyvin vähäisiä tai niitä ei välttämättä ole kouluilla ollenkaan, jolloin niiden suunnittelu 

ja toteutus jäävät opettajan oman mielikuvituksen ja innostuksen varaan. Nykyisessä 

luokanopettajakoulutuksessa   kannustetaan   mitä   innovatiivisimpien  opetusmateriaalien 
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suunnitteluun, mutta ongelmaksi muodostuu jälleen ajankäyttö; materiaalien suunnittelu ja 

toteuttaminen vaatii aikaa ja välineitä. Opetuksen suunnittelu itsessään on jo aikaa vievä 

prosessi, joten opettajan on vedettävä selkeä raja oman jaksamisensa ja riittävän hyvin 

tehdyn työn välille. Tilanne tosin helpottuu vuosien ja kokemuksen myötä. 

Luokkahuone on siis se paikka, jossa opettajan pääasiallinen työskentely tapahtuu ja jossa 

kiteytyy suurin osa opettajan työn ongelmakohdista. Käytännössä opettajan työ on 

kaaoksen ehkäisyä ja hallintaa, sillä ainekset koululuokassa tapahtuvaan kaaostilanteen 

räjähtämiseen ovat olemassa päivittäin. Kaikki opettajat eivät koe tällaista ”kuilun reunalla 

tasapainottelua” ahdistavana ja liiallisen stressaavana, mutta useimmat opettajat varmasti 

kokevat kuormituksen harteillaan ja osa kokee sen olevan itselleen liian raskasta. Kun ottaa 

huomioon opettajan työn moninaisen luonteen, eri suunnista tulevien paineiden ja 

odotusten, mediassa tapahtuvan kritisoinnin ja ainaisen kiireen, tämä ei ole helppo tehtävä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS 

 
 
 
 
Tutkimuksessani työnohjaus nousi opettajien kokemuksien perusteella keskeiseksi 

työhyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi.. Siksi pidänkin erittäin tärkeänä avata tätä teemaa 

omassa luvussaan ja tutkia tarkemmin, miten työnohjausta on tarjottu ja  toteutettu 

opettajan ammatissa ja pohtia, miten opettajat voisivat osallistua siihen kiireisessä 

arjessaan. Tieteellistä tutkimustietoa opettajien työnohjauksesta oli jonkin  verran 

saatavilla, mutta materiaali oli pääosin 1980- ja 1990-luvuilta, ajalta ennen Suomen 

lamakautta, millä on todennäköisesti ollut vaikutuksensa opettajien työhyvinvointiin. 

Työnohjauksen voidaan ajatella olevan ammatillinen tapahtuma, jossa työntekijä saa 

ohjausta työnsä toteuttamiseen siten, että hän pystyy toimimaan mahdollisimman 

tehokkaasti, jakamaan kokemuksiaan työstään sekä toimimaan siten, että hänen 

voimavaransa ovat järkevästi mitoitettu työn osalta. Vanhemmat kollegat ovat iät ja ajat 
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puuttuneet nuoremman toimintaan tai nuorempi kokemattomana kääntynyt hakemaan 

neuvoa menettelytapaansa vanhemmalta. Työnohjaus ei kuitenkaan ole pelkkää 

kokemusten vaihtoa muiden työntekijöiden kanssa, vaan sen tulee  olla 

asiantuntijalähtöistä. (Ojanen, 1982, 4.) 

Työnohjauksen päätehtävä on auttaa ihmistä näkemään itsensä tietyn työn tekijänä ja saada 

aikaan ammatillisen identiteetin kiinteytymistä, mikä puolestaan selkiyttää persoonallista 

minäkuvaa. Kyseessä ei ole työhön opastaminen tai perehdyttäminen. Työnohjaus 

toteutetaan työyhteisössä henkilökohtaisella tasolla, eikä se ole niinkään jatko- tai 

täydennyskoulutusta. Työnohjaus voitaisiinkin siis määritellä olevan asiantuntijan tai 

kokeneen työntekijän ohjausta tai tuen antamista työn arvioinnissa, erittelyssä, 

toimenpiteiden suunnittelussa ja ratkaisemisessa. (Ojanen, 1982, 4.) Joissakin yhteyksissä 

on käytetty työnohjaaja-sanan sijasta sanaa mentori, joka kuvastaa kokeneen ammattilaisen 

antamaa tukea ja vuorovaikutusta kokemattomammalle työntekijälle. Vaikka uusi tai 

kokematon työntekijä usein kaipaa työhönsä perehdyttämistä, työnohjauksessa kyse ei ole 

pelkästään siitä. Työnohjaaja, mentori voi olla ikään kuin rinnalla kulkija ja 

persoonalliseksi opettajaksi kasvamisen tukija. Toisaalta työnohjausta tarvitsevat myös 

kokeneemmat työntekijät, jotta he voisivat saada työhönsä uusia ulottuvuuksia ja tarkistaa 

työrutiiniensa toimivuutta niin työnsä laadun kuin oman hyvinvointinsa kannalta. 

Luokanopettajakoulutuksessa harjoitteluiden ohjaus voidaan nähdä omanlaisenaan 

työnohjauksena, mutta työelämään siirtyessä vastaavanlainen mentorointi on harvinaista 

Suomen kouluissa. Opettajien väliset keskustelut eivät ole ammatillista työnohjausta, 

vaikka avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä pidetäänkin usein positiivisena seikkana 

opettajien työhyvinvointia ajatellen. Usein työnohjausta järjestetään vasta, kun koulun 

ongelmat ovat kärjistyneet ja ohjauksen tarve on huomattavasti suurempi kuin 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 

Opettajien työnohjaukseen perehtynyt Sinikka Ojanen arvioi työryhmänsä kanssa 

opettajien työnohjaukseen hakeutumisen keskeisiä syitä teoksessa Info-kirjanen opettajille 

työnohjauksesta (Ojanen 1987, 22-23). Opettaja käyttää jatkuvasti omaa persoonaansa 

työvälineenään, mikä voi tuntua pidemmän päälle väsyttävältä ja kuluttavalta. Työ sisältää 

paljon tunneperäistä rasitetta, mitä on vaikea purkaa ja käsitellä itse työyhteisössä. 

Ongelmalliset tapahtumat koulussa ja nopeaan tapahtuvat muutokset kouluelämässä 

saattavat aiheuttaa ongelmia opettajan työhyvinvoinnissa, vaikka hän ei ole välttämättä 
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saanut ratkaistua edellisiäkään ongelmia. Opettajan työ sisältää paljon itsenäistä 

harkintavaltaa, vaikka esimerkiksi opetussuunnitelmat ja muut ohjeistukset antavat 

tietynlaiset reunaviivat työn toteuttamiselle. Jotkut opettajat puolestaan haluavat laajentaa 

tai syventää omaa ammattitaitoaan työnohjauksen avulla, sekä saada integroitua tiedon ja 

käytännön sopivaksi kokonaisuudeksi. Jotkut opettajat haluavat saada työnohjausta 

urautumisen pelossa, jotta he viihtyisivät työssään paremmin ja saisivat palautetta työstään. 

Toisaalta työnohjaus voidaan nähdä myös työnteon tehostajana. (Ojanen et al., 1987, 22- 

23.) Työnohjauksen tarvekenttä on siis laaja. Dramaattisesti sanoen työnohjaus voi olla 

opettajan henkireikä, jolloin siihen pitäisi suhtautua mahdollisuuksien avaajana, eikä 

resurssien kuluttajana. Hyvin toteutettu työnohjaus voi ennaltaehkäistä laajaa joukkoa 

erilaisia ongelmia. 

Herää kysymys, pitäisikö työnohjauksen olla osa jokaisen opettajan työnkuvaa. Toisaalta 

jokainen opettaja saattaa tarvita uusia näkökulmia ja tukea työhönsä, erityisesti uransa 

alkuvaiheessa. Toisaalta, jos ohjaus ei ole vapaaehtoista, se ei välttämättä tavoita 

ohjattavan ajatusmaailmaa, mikä olisi keskeistä työnohjauksen onnistumiseksi. Ojanen ja 

työryhmä (1987, 28) kuvaavatkin työnohjauksen olevan itseopiskeluprosessi, johon ei voi 

pakottaa tai velvoittaa ketään. Se ei myöskään ole hoitomuoto, johon  loppunpalanut 

kollega ohjataan, vaan varteenotettava vaihtoehto opettajalle, joka haluaa etsiä työhönsä 

jotakin uutta. Edellä esitetyn näkemyksen mukaan työnohjaus tulee siis erottaa 

täydennyskoulutuksesta ja työterveyshuollosta. 

 
Suomessa opettajien avuksi on kehitelty erilaisia työyhteisön kehittämiseen tarkoitettuja 

malleja, kuten Muksuoppi ja Vastuun portaat, jotka on kehitetty lasten ja nuorten kanssa 

työskentelevien ammattilaisten (sekä myös vanhempien) käyttöön. Työnohjaaja, 

erityisopettaja Minna Koistinen Oulun kaupungin opetustoimen erityisen tuen keskuksesta 

on vetänyt useita työnohjausryhmiä opettajille. Hänen kokemuksensa mukaan työnohjaus 

koulussa on koettu hyvin positiiviseksi asiaksi. Se auttaa jaksamaan työssä, toimimaan 

erilaisissa ongelmatilanteissa ja sen kautta opettaja saa tukea ammatilliseen kasvuun. 

”Nuorten opettajien huolenaiheet ovat jonkin verran erilaisia kuin pitkään työssä olleilla. 

Mutta yhteisinä keskusteluteemoina olivat työn rajaaminen, riittämättömyys, oma 

jaksaminen ja hyvinvointi työssä ja työyhteisössä, yhteistyösuhde oppilaiden vanhempiin, 

oma persoonallinen tapa opettaa ja kunkin kehityshaasteet ammatissa”, Koistinen toteaa. 

(Pentikäinen & Fink, EDE-uutiskirje 3/2012.) 
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Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen työnohjaajakoulutuksissa 

pääkouluttajana toiminut lastenpsykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja 

psykoterapeutti Hilkka Keistinen kuvaa asia näin: ”Opettajien työn vaativuus on 

lisääntynyt vuosi vuodelta. Työnohjaus on tapa tukea opettajaa haasteellisten oppilaiden 

kanssa työskentelyssä. Työnohjaus mahdollistaa asioiden tarkastelua erilaisilta 

näkökulmista jolloin ratkaisuvaihtoehdotkin kirkastuvat. Kuka olisikaan parempi 

työnohjaaja opettajalle kuin työnohjaajakoulutuksen käynyt kollega, jolla on hyvä tuntuma 

koulutyöhön ja sen haasteisiin.” (Pentikäinen & Fink, EDE-uutiskirje 3/2012.) 

 
Työnohjauksella voidaan pyrkiä siihen, että työntekijän asenne työtä ja työyhteisöä 

kohtaan on positiivisempi, jolloin työhön motivoituminen ja sitoutuminen ovat 

todennäköisesti parempia. Yksi keino tähän voisi olla osallistaminen. Työntekijän asenne 

voisi olla myönteisempi, mikäli hän saisi osallistua itseään koskevaan päätökseentekoon ja 

häntä koskevien asioiden suunnitteluun. 

Millaista työnohjaus voisi sitten olla käytännössä suomalaisessa koulussa? Työnohjaus ei 

ole pelkästään kehityskeskustelua, vaan se on henkilökohtaisempaa, pidemmälle ja 

syvemmälle menevää pohdiskelua. Sitä voidaan nimittää keskittyneeksi tarkkailuksi 

yhdessä ohjaajan kanssa, jolloin pyritään tunnistamaan omat työskentelytavat ja 

selventämään ajatuksiaan. ´Työnohjauksella pyritään tukemaan opettajan persoonallisuutta 

itsenäisenä ongelmanratkaisijana. Tässä prosessissa ei tarjota valmiita neuvoja tai 

ratkaisumalleja, vaan lopputulemaan päädytään yhdessä työnohjaajan ja mahdollisesti 

työryhmän avulla. Käytännössä työnohjaus voi olla kuormituksen purkamista, 

tunnepitoisten työtilanteiden läpikäymistä, jolloin tapahtuu uudella tavalla tiedon 

siirtämistä sekä itsetietoisuuden lisääntymistä. (Ojanen, 1982, 12-14) 
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7 TUTKIMUSPROSESSI 
 
 
 
 
Tutkimukseni empiirinen osa rakentuu opettajilta keräämäni kyselyaineiston varaan. 

Tutkimusmetodi aineiston käsittelyssä oli sisällönanalyysi. Kyselyn tulokset keräsin 

’kuviksi’ (Kuvat 1-14), joista osan olen jättänyt tekstiin, osan olen lisännyt  työhöni 

liitteinä. 

 
 
 
7.1 Tutkimusmetodi 

 
 
 
Tutkimusmetodina käytän sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan 

sisältöä eritellen, yhtäläisyyksiä tai eroja etsien ja tiivistäen. Tutkittavat tekstit voivat olla 

melkein mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, haastatteluita, puheita ja keskusteluita. 

Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, 

joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin 

tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, 103-104.) Sisällönanalyysilla voidaan siis 

tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisällön määrällistä erittelyä ja näitä 

molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa analysoidessa. Sisällönanalyysia voidaan 

jatkaa tuottamalla esimerkiksi sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2013.) Tässä tutkimuksessa tutkimustulokset voivat 

olla sekä sanallisia että määrällisiä, joista rakennan tiivistetyn kokonaisuuden, jota voin 

tarkkailla kasvatussosiologian mukaan joko mikro- tai makrotasolta. 

 
Krippendorfin (2004,18) mukaan myös tämän tutkimusmenetelmän oletetaan olevan 

toistettavissa, minkä hän sanoo olevan erittäin tärkeä osa tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa. Hänen mukaansa sisällönanalyysissä tutkimuskysymykset ovat aineiston 

perusteella tehdyn analyyttisen päättelyn tavoitteita (2004, 31). 

 
Edellä mainitun kaltaiseksi tutkimusmenetelmäksi katsotaan kaikki sellaiset, joissa joko 

tilastollisesti tai sanallisesti pyritään kuvailemaan dokumenttien sisältöä ilmiönä sinänsä tai 

niitä ulkopuolisia ilmiöitä, joita sisällön ajatellaan ilmaisevan (Pietilä, 1973, 52-53).    Jotta 
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tutkimustuloksia voitaisiin pitää reliaabeleina, tutkittavasta ilmiöstä olisi hyvä tehdä 

tutkimusta kahdella eri tavalla (Pietilä, 1973, 233). Tässä tutkimuksessa tutkimusaihetta 

tarkastellaan sekä kirjallisuuskatsauksen että nettikyselyn avulla. 

 
Sisällönanalyysia on kritisoitu sen niin sanotusta keskeneräisyydestä. Tutkija saattaa kerätä 

materiaalia systemaattisesti tai objektiivisesti – kuten kaikessa tieteellisessä  tutkimuksessa 

- hypoteesinsa tueksi, mutta hän ei lopulta tee yhteenvetoa tai johtopäätöstä aineistostaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2012, 103-104.) Voidaan pohtia, valikoituvatko tietyntyyppiset lähteet 

tutkijan lähdemateriaaleiksi alitajuisesti ja voiko tällä olla vaikutusta lopullisiin 

tutkimustuloksiin. Dokumenttien käyttötarkoitukset ja –tavat  tutkimuksessa riippuvat 

viime kädessä luonnollisesti niistä kysymyksistä ja ongelmista, joihin siinä etsitään 

vastausta (Pietilä, 1973, 22-23). 

 
Läpi tämän tutkimuksen teon ja kirjallisuuteen perehtymisen olen pitänyt mielessäni 

tutkimukseni kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten ”Miten opettajat voivat työssään?”, 

”Mitkä tekijät vaikuttavat opettajien työhyvinvointiin?” tai ”Miten opettajien 

työhyvinvointia voitaisiin parantaa?”. Nämä kysymykset auttavat kokoamaan tietoa, jota 

pitäisi koota ja tiivistää todellisuudesta kertovaksi, tosiasioihin nojaavaksi 

kokonaisuudeksi. 

 
 
 
 

7.2 Nettikysely opettajien hyvinvoinnista 
 
 
 

Halusin tutkimuksessani selvittää, miten opettajat voivat työssään tänä päivänä. Tämän 

lisäksi tarkoituksenani oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat heidän työhönsä positiivisesti 

tai negatiivisesti. 

Toteutin internetissä tehtävän kyselyn koskien opettajien työhyvinvointia ZEF- 

kyselykoneella. Kyselyn aihe oli erittäin ajankohtainen, koska keväällä 2013 mediassa 

kohuttiin opettajien auktoriteettiaseman rapistumisesta ja kurinpitokeinojen 

riittämättömyydestä, mutta toisaalta myös oppilaan oikeudesta fyysiseen 

koskemattomuuteen. Lähetin kyselyn kymmenien eri perus- ja toisen asteen koulujen 

rehtoreille ja kyselyn kohdejoukkona olivat näiden koulujen opettajat. 
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Kysely koostui pääasiassa monivalintatehtävistä ja kyselyn täyttämiseen kului suurin 

piirtein kymmenen minuuttia. Kyselyn alkuosassa kartoitettiin vastaajien perustietoja iästä, 

sukupuolesta ja asuinalueesta. Lisäksi tässä osiossa kysyttiin työkokemusta opetusalalla 

vuosissa sekä pyydettiin opettajia arvioimaan oppituntien ulkopuolella tehtävää työmäärää 

tunneissa. Edellä mainittuihin kysymyksiin oli annettu useita eri vastausvaihtoehtoja. 

Seuraavassa osiossa opettajat arvioivat omaa terveydentilaansa, jaksamistaan sekä 

palautumistaan, mutta myös työilmapiiriään. 

Kyselyssä opettaja sai arvioida työhyvinvointiinsa sekä positiivisesti että negatiivisesti 

vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi halusin antaa lisätilaa opettajien kokemuksille lisäämäällä 

kyselyyn kohdan, jossa he saivat kertoi vapaamuotoisesti työhyvinvointiinsa vaikuttavista 

tekijöistä. 

 
 
 
 
7.3 Kyselyn tulokset 

 
 
 
Lähetettyäni kyselyn huhtikuussa 2013 kymmenien eri koulujen rehtoreille eteenpäin 

lähetettäväksi, sain vastauksia yhteensä 97 kappaletta. Lähetin kyselyn ympäri Suomen 

sijaitseviin perus- ja toisen asteen kouluihin, joihin sisältyi myös erityisoppilaitoksia. 

Kyselyn tulokset saatuani havaitsin, että käyttämässäni kyselyssä ei ollut pakko vastata 

kaikkiin kohtiin, vaan vastaaja saattoi jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Tämä tuli 

ilmi siten, että joihinkin kysymyksiin saattoi olla vastauksia esimerkiksi 93 opettajaa, kun 

toisiin kysymyksiin vastanneita saattoi olla 97 opettajaa. 
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Vastaajista 83,2% oli naisia ja 16,8% oli miehiä (kuva 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vastaajista 15,1% oli iältään 20-30-vuotiaita, 33,3% 30-40-vuotiaita, 26.9% 40-50- 

vuotiaita ja yli 50-vuotiaiden vastaajien osuus oli 24,7% (kuva 2). 
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Suurin osa, eli 69,9% kaikista vastaajista olivat viranhaltijoita ja seuraavaksi suurin ryhmä 

työsuhdetta kysyttäessä oli 20,4% osuudella määräaikaiset viransijaiset (kuva 3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suuri osa vastanneista opettajista (65,6%) työskenteli keskikokoisessa koulussa, jossa oli 

annetun vaihtoehdon mukaan 100-300 oppilasta (kuva 4). 
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Maantieteellistä sijaintia kysyttäessä eniten vastauksia tuli Oulun ja Kainuun alueelta 

(46,7%) ja Etelä-Suomesta (25,6%) (kuva 5). 
 

 
 
 
 

Vastaajat toimivat pääosin alakouluissa (74,4%) (kuva6), mutta tämä jakauma on selkeästi 

riippuvainen siitä, että kysely lähetettiin pääasiassa alakouluihin. 
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Maaseutukoulujen opettajat olivat vähemmistöä (kuva 7) koulun sijaintikunnan kokoa 

kysyttäessä. 
 

 
 
 
 
Kukaan kyselyyn vastanneista opettajista ei kertonut tekevänsä yli 30 tuntia viikossa töitä 

oppituntien ulkopuolella, vaan noin puolet arvioivat työmääräksi 0-10 tuntia viikossa ja 

toinen puoli vastaajista arvioi työmääräksi 10-30 tuntia (kuva 8). 

 

 
 
 
 

Kysyttäessä opettajien senhetkistä, kaikki elämän osa-alueet kattavan hyvinvoinnin tasoa 

asteikolla 1-5, jolloin 1 merkitsee huonoa ja 5 merkitsee erittäin hyvää, vastausten 

keskiarvoksi tuli luku 3,1 (kuva 9, rivi 1). Tämä kertoi opettajien yleisen hyvinvoinnin 

olevan keskivertoisen tasolla. 
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Seuraavaksi kysyttiin opettajien senhetkistä terveydentilan ja fyysisen hyvinvoinnin tasoa. 

Vastausten keskiarvoksi tuli noin 3,3, mikä kertoo opettajien terveydentilan olevan 

kohtalainen ja hiukan keskivertoista parempi (kuva 9, rivi 2). 

Kolmas kysymys käsitteli opettajien työhyvinvoinnin tasoa. Vastausten keskiarvo oli 3,4, 

kohtalainen ja hiukan keskivertoista parempi (kuva 9, rivi 3). 

Neljäs kysymys koski opettajien työpaikkojen ilmapiiriä. Opettajat arvioivat ilmapiirin 

olevan keskiverto ja numeraalinen arvio tästä oli noin 3,2 (kuva 9, rivi 4). 

Kohdassa 5 opettajat arvioivat omaa sitoutumistaan työhönsä, minkä arvioitiin olevan 

yksimielisesti erittäin hyvällä tasolla eli sitä kuvattiin lukuarvolla viisi (kuva 9, rivi 5). 

Kuudennella rivillä kuvassa 9 opettajat arvioivat työstä palautumista. Lukuarvoksi tälle 

tuli noin 2,5 eli opettajat kokivat yleisesti palautumisensa olevan keskivertoa heikompaa 

(kuva 9, rivi 6). 

Viimeisellä rivillä (kuva 9, rivi 7) opettajat arvioivat yksimielisesti työnsä palkkauksen 

olevan erittäin huono lukuarvolla 1. Kyselykone on jättänyt numeron 7 pois tästä kohdin. 
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Opettajien arvioidessa oman stressinsä määrää, yli puolet vastaajista (55,8%) arvioi 

stressinsä määräksi keskisuuren stressikuorman (kuva 10). 

 

 
 
 
 
 
Kuvaan 11 oli koottuna seikkoja, joilla arveltiin olevan heikentäviä vaikutuksia opettajien 

työhyvinvointiin. Opettajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, mikä näkyi 

kyselyn tuloksissa siten, että jokainen vastausvaihtoehto tuli valituksi ainakin muutaman 

kerran. Selkeästi eniten opettajien työssäjaksamiseen heikentävästi vaikuttava tekijä oli 

jatkuva kiire (71,4%). 

 
 
 
Muita selkeästi esiinnousseita tekijöitä olivat lyhyessä ajassa toteutettavat uudistukset 

(26,2%), hallinnollisten tehtävien lisääntyminen (34,5%), koulurakennusten ja tilojen 

huono kunto (27,4%), toimimattomat ja puutteelliset tilat (26,2%), ongelmat tiettyjen 

oppilaiden kanssa (42,9%) ja liian vähäinen ajankäyttömahdollisuus opetuksen 

suunnitteluun (31,0%). 
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Positiivisesti vaikuttavia tekijöitä opettajien työssäjaksamiseen oli monia (kuva 12). Yli 

60% vastanneista opettajista mainitsi tällaisiksi tekijöiksi muun muassa loma-ajat, 

keskustelut kollegoiden kanssa, hyvät välit oppilaiden kanssa, huumori, hyvä työhteisö ja 

harrastukset. 
 

 
 
 
 
Kuvassa 13 oli kaksi erisuuntaista akselia määrittämässä opettajien työhön liittyviä olo- ja 

tunnetiloja. Vaakasuuntaisella akselilla kuvattiin sitä, toteutuuko kyseinen tila opettajan 

mielestä. Pystysuoralla akselilla kuvattiin sitä, kuinka suuri merkitys kyseisellä tunnetilalla 

tai kokemuksella on opettajalle. 
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Kohdassa 1 opettajia pyydettiin arvioimaan onnistumisen tunteita. Niiden  merkitys 

koettiin keskiarvoa vähäisemmäksi, mutta niitä koettiin silti keskimääräistä useammin. 

Kohdassa 2 pyydettiin opettajia arvioimaan työssä koettua iloa ja tyytyväisyyttä. Sen 

merkitys koettiin itselle erittäin tärkeäksi ja tämä tila tavoitettiin melko usein. 

Kohdassa 3 opettajat kuvasivat työn kautta syntyvää itsetuntoa. Sen merkitys nähtiin 

keskimääräistä suurempana omalle hyvinvoinnille ja itsetunnon vahvistumista koettiin 

usein. 

Kohdassa 4 opettajat määrittelivät energisyyden tasoa työhönsä liittyen. He kokivat 

energisyyden merkityksen työssään vähäiseksi, eivätkä kokeneet sitä kovinkaan 

merkittävänä olotilana itselleen. 
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Kohdassa 5 pyydettiin opettajia arvioimaan levollisuuden tuntemuksia työssään. Senkään 

merkitystä ei nähty kovin tärkeänä, eikä tällaisia tuntemuksia koettu usein  opettajan 

arjessa. 
 
 

 
Kuvassa 14 opettajat ovat arvioineet kokemiaan fyysisiä tai psyykkisiä oireita, jotka he 

kokivat liittyvän työhönsä. Näistä esiin nousivat unettomuus (1), nukahtamisvaikeudet (2), 

niskan, hartioiden tai selän kipu (6) ja riittämättömyyden tunteet (10). 

 
 
 
Avoimet kysymykset 

 
Kyselyn loppuosassa opettajille oli annettu mahdollisuus kertoa omin sanoin niistä 

tekijöistä, jotka vaikuttivat negatiivisesti ja positiivisesti heidän työhyvinvointiinsa. 

Vastauksia tuli molempiin kohtiin useita kymmeniä. 
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Kyselyyn vastanneiden opettajien mielestä heidän työhyvinvointiin negatiivisesti 

vaikuttavista asioista keskeisimmäksi nousivat työnohjauksen puute ja heikko työnjohto. 

Opettajat kommentoivat aihetta seuraavasti: 

”Huono johtaminen” 
 

”Johdon tuki puuttuu. Opettajuutta ei arvosteta enää yhteiskunnassa.” 
 

”Muuten empaattinen ja miellyttävä esimies ei jaa vastuuta ja hermostuttaa omalla 

kiireellään ja jahkaamisellaan. Hän ei tietyissä asioissa suostu kuulemaan vaan on 

itsepäinen.” 

”Oppilaitoksen johto” 
 

”Puutteellinen koulutus ja perehdytys tiettyihin työtehtäviin” 

”Johto” 

”Turhautuneisuus huonon johtamisen vuoksi.” 

”Viimevuosien rakennemuutokset ja johto” 

”Tiimityöskentely, jossa muiden tiimin jäsenien stressi vaikuttaa omaan työssä 

jaksamiseeni heikentävästi” 

 
 

Opettajan työhön positiivisesti vaikuttavia asioita opettajat mainitsivat hyvin 

monipuolisesti ja liittyen useisiin elämän eri osa-alueisiin. Mikään yksittäinen asia ei 

noussut selkeästi esiin muiden joukosta. Opettajat mainitsivat seuraavat asiat, jotka 

vaikuttavat heidän työssäjaksamiseensa positiivisella tavalla: 

”Perhe ja ystävät” 
 

”Ohjaajan apu ja tuki luokassa sekä oppilailta, vanhemmilta tai kollegoilta saatu 

positiivinen palaute!” 

”Riittävät materiaalit ja välineet, reilu ja välittävä esimies” 

”Usko Jeesukseen ja Hänen huolenpitonsa.” 

”Liikunta sekä työn pitäminen erillään "siviilielämästä".” 
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”Voin erityisopettajina vaikuttaa lasten hyvinvointiin” 

”Saa toteuttaa kutsumustaan” 

Muista kokemistaan tuntemuksista opettajat kirjoittivat seuraavanlaisesti: 
 
 
”Turhaudun siitä, että lasten psyykkisen avun saanti on täysin jumissa -työnantaja 

(opetusvirasto edustajana) suhtautuu vähätellen, ymmärtämättömästi ja täysin 

epäasiallisestikin opettajiin. Olemme kuin toisen luokan kansalaisia.” 

 

”Joka päivä on ihana tulla töihin!” 
 
 
”Onnistumisen tunteet vaihtelevat päivän ja viikon aikana voimakkaasti.” 

 
 
”Riittämättömyyden tunne tässä työssä. Hallinnolliset ja opetuksen ulkopuoliset työt vievät 

aikaa niin paljon, että itse opetustyö ja sen suunnittelu kärsii paljon.” 

 

”Riittämättömyys aiheuttaa epäonnistumisen tunnetta.” 
 
 
”Yleistyytyväisyys, jonka turvin jaksaa huonommat päivät. Tuntuu turvalliselta kun ei 

tarvitse suorittaa äärirajoilla, vaan voi löysätä väsymisen ehkäisemiseksi.” 
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8 POHDINTAA TULOKSISTA 
 
 
 

Kyselyyn vastattiin anonyymisti, joten vastauksia ei voinut personoida tietyn opettajan 

antamaksi. Opettajilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja yhteystietonsa arvontaa varten, 

mutta näitä tietoja ei pystynyt millään tavoin yhdistämään saatuihin vastauksiin. 

Kyselyssä oli mahdollista jättää vastaamatta joihinkin kohtiin, minkä pystyi havaitsemaan 

vertaillessa eri kysymyksiin tulleiden vastausten määrää. Vastausmäärien ero oli kuitenkin 

hyvin pieni eri kysymysten välillä, joten pidän kaikkia kyselyn osia keskenään 

vertailukelpoisina. Kyseinen nettikysely oli käytettävyydeltään selkeä ja yksinkertainen, ja 

sitä oli koekäytetty ennen kouluihin lähettämistä. Siksi pidän nettikyselyäni 

menetelmällisesti luotettavana. Lisäksi nettikyselyn toimivuus oli hyvä, joten se olisi 

mahdollista uusia sellaisenaan. Pidän tutkimukseni reliabiliteettia hyvänä. 

Pohdin kyselyn toteutuksen ajankohdan merkitystä kyselyn tuloksille. Kysely toteutettiin 

huhtikuun lopussa 2013, jolloin mediassa kohutiin opettajien työrauhasta ja oikeuksista 

päivittäin noin viikon ajan. Takana oli myös talven raskas työrupeama, mutta edessä siinsi 

muutama vapaapäivä ja kesäloma, mikä saattoi herättää joissakin opettajissa toiveikkaita 

tuntemuksia. 

Kirjallisuuskatsauksen myötä syntyneet oletukset opettajien työssäjaksamisesta eivät 

käyneet yksi yhteen saamieni kyselytulosten kanssa. Kyselyyn vastanneet opettajat eivät 

vaikuttaneet voivan työssään niin huonosti kuin esimerkiksi jo aiemmun viitatussa 

Välimäen (Siltala, 2007, 555) tutkimuksessa, jossa opetushenkilökunnalla oli diagnosoitu 

masennusta ja muista mielenterveyden häiriöitä kaksinkertaisesti muuhun  väestöön 

nähden. Sen sijaan opettajat määrittelivät työhyvinvointinsa tason kyselyssä 

keskivertoiseksi tai hiukan sitä paremmaksi. 

Kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseet, opettajien työhyvinvointiin heikentävästi 

vaikuttavat seikat nousivat esiin myös tekemässäni kyselyssä. Näitä olivat muun muassa 

jatkuva kiire, toteutettavien uudistusten määrä, lisääntyneet hallinnolliset tehtävät, 

hankaluudet tiettyjen oppilaiden kanssa sekä rapistunut työskentely-ympäristö. Opettajat 

halusivat mainita omaan jaksamiseensa heikentävästi vaikuttavaksi asiaksi työnohjauksen 

puutteen. Sama aihe nousi esiin myös kesän 2013 lehtikirjoittelussa, missä esitettiin ajatus 

uudessa työssä aloittaneiden opettajien mentoroinnista. 
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Vapaamuotoisista vastauksista voi päätellä opettajien kokeneen työssään asioita, mitkä 

henäkevät työnhyvinvointia heikentäviksi asioiksi. He ovat rakentaneet ilmiselvästi 

itselleen selviytymiskeinoja päivittäiseen arkeensa, koska he arvioivat työhyvinvointinsa 

tason olevan kuitenkin keskimääräistä parempi. 

 
 
 
 
 
 
8.1 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 
 
 
 
8.1.1 Tutkimuksen tavoite 

 
 
 
Kuten Lankshear ja Knobel esittivät teoksessaan A hanbook for Teacher Research: from 

design to implementation (2004, 4-5), opettajien tutkimuksella täytyy olla tavoite, joka 

kehittää opettajuutta ja oppimista. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, millä 

tasolla opettajien työhyvinvointi on, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten sitä voitaisiin 

kehittää. 

Opettajien työssäjaksamisesta on tärkeää puhua kolmesta kasvatussosiologisesta syystä. 

Ensimmäiseksi kenenkään ei tule kuormittaa itseään työssä yli voimiensa ja toiseksi 

kasvatus- ja opetusalalla työn laatu heijastuu suoraan lapsiin, jotka pitävät opettajaa 

auktoriteettina ja usein esimerkillisenä aikuisena. Kolmanneksi hyvinvoiva opettaja on 

hyödyllinen yhteiskunnan jäsen niin kasvatuksen kuin taloudenkin kannalta ajateltuna. 

Kasvatustyössään hän onnistuu hyvinvoivana paremmin ja voi kasvattaa oppilaistaan 

aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Talouden kannalta ajateltuna hyvinvoiva opettaja ei aiheuta 

esimerkiksi menoja sairauslomien tai kuntoutuksen kannalta. 

Työstä pitäisi saada itselleen muutakin kuin palkkaa. Opettajan hyvinvointi js 

motivoituminen työhönsä on myös siltä kannalta tärkeää, että hän on malli ja esikuva 

etenkin esi- ja alkuopetuksen oppilaille. Jos opettaja suhtautuu työhönsä positiivisesti ja 

motivoituneesti, oppilaat voivat havaita, ettei työ ole tylsää ja vastenmielistä, vaan siihen 

voi suhtautua sitoutuneesti, motivoituneena ja innostuneena. Oppilas tuskin kärsii kovasti 

siitä, jos opettaja ei suunnittele ja toteuta jokaiselle oppitunnille hienoa   opetusmateriaalia. 
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Oppilas sen sijaan kärsii, jos opettaja purkaa omaa jaksamattomuuttaan ja pahoinvointiaan 

oppilaisiin. Opettajan työ on parhaimmillaan vaikuttamista yhteiskuntaan ja sen 

tulevaisuuteen lasten kautta. Opettaja antaa mallin oppilailleen työnteosta ja sen 

mielekkyydestä. 

Kyselytutkimukseni tuloksissa opettajien työhyvinvointi ei näyttänyt numeraalisesti 

arvioituna kovinkaan huonolta, vaan opettajat vaikuttivat työskentelevän kohtuullisen 

kuormituksen kanssa ja keskimääräistä paremmassa ilmapiirissä. Miksi sitten kohutaan 

opettajien tyytymättömyydestä tai jopa pahoinvoinnista? 

Loppusyksystä 2013 virallisesti julkaistussa, OAJ:n teettämässä Koulutuksen 

tutkimuslaitoksen tutkimuksessa Pedagoginen asiantuntemus liikkeessä kerrotaan, että 

28% opettajista on harkinnut ammatinvaihtoa ja 17% vastanneista vaihtaisi ammattia, jos 

vain voisi (Kaleva, 2013, 13). Muiden alojen imuun vaikuttaa selvästi opettajien palkkaus, 

minkä opettajat kokivat yksimielisesti riittämättömäksi tekemässäni tutkimuksessa. Lisäksi 

vastavalmistuneet opettajat kokevat jäävänsä tyhjän päälle työllistyttyään, sillä mentorointi 

on kyselyn mukaan puutteellista. OAJ:n puheenjohtaja, Olli Luukkainen  esittääkin 

Kalevan haastattelussa seuraavaa: ”Nyt on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin nuorten 

opettajien tukemiseksi, etteivät lahjakkaat opettajat valu muille aloille. […] Nuorilla pitäisi 

olla mentori vähintään ensimmäisen työvuoden ajan.” (Kaleva, 2013, 13). Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että nuoret, mutta miksei myös vanhemmatkin opettajat kokevat jäävänsä 

työssään liian yksin. 

Kuten toin esille tutkimusmetodista kertoessani, olen aineistoon perehtyessäni pitänyt 

mielessäni tutkimukseni kannalta johtavia kysymyksiä, kuten ”Miten opettajat voivat 

työssään?”, ”Mitkä tekijät vaikuttavat opettajien työhyvinvointiin?” tai ”Miten opettajien 

työhyvinvointia voitaisiin kehittää?”. Nämä kysymykset auttavat kokoamaan tietoa, jota 

pitäisi koota ja tiivistää todellisuudesta kertovaksi, tosiasioihin nojaavaksi 

kokonaisuudeksi. 

Haluan tässä yhteydessä myös korostaa sitä, että usein tutkimuksessani siteeraamani teos, 

Työelämän huonontumisen historia (Siltala, 2007) on lähtökohdiltaan hyvin pessimistinen 

ja tulevaisuuden visiot nähdään hyvin negatiivisessa valossa. Kyseisessä teoksessa olevien 

tutkimusten reliabiliteetti voidaan kyseenalaistaa, jos tutkijan asenne tutkittavaa asiaa 

kohtaan on kyyninen tai pessimistinen, eikä hän tarkastele asiaa useista eri näkökulmista - 

myös niistä, jotka ovat hänen hypoteesinsa vastaisia. 
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Karasekin ja Theorellin työn hallintamalli (Makkonen, 2010, 10-11.) tuki oman 

tutkimukseni antia ja teoria kulki sopuisasti oman aineistoni rinnalla. Myös aiemmin 

viitatut Lankshearin ja Knobelin (Lankshear & Knobel, 2004, 4-5.) ajatukset opettajuuden 

tutkimuksesta laajensivat tutkimukseni kokonaiskuvaa ja päämääriä. 

 
Aineistoni kahtalaisen luonteen (avoimet kysymykset sekä numeraalinen materiaali) 

sisällönanalyysi osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi analyysimenetelmäksi. 

 
 
 
 
8.2 Työnohjaus ratkaisijan roolissa 

 
 
 
Pidän tutkimukseni tärkeimpänä ja keskeisimpänä antina opettajien esille nostamia 

kokemuksia puutteellisesta työnohjauksesta. Opettajan työstä voi tulla helposti 

hallitsematonta kaaosta, kun työnjohdon ohjaus on puutteellista. Tällöin hän voi kokea 

riittämättömyyden tunteita, kuten suuri osa kyselyyn vastanneista opettajista teki. Tältä 

pohjalta ajateltuna opettajien omat kokemukset työhyvinvointiisa vaikuttavista tekijöistä 

ovat huomioarvoltaan erittäin suuressa roolissa. 

Kyselyn kohdassa, jossa he saivat kertoa havainnoistaan ja kokemuksistaan, he toivat esille 

työnohjauksen puutteen, joskin omin sanoin ilmaistuna. Mikrotasolla yksittäisen opettajan 

hvyinvointi voi kehittyä työnohjauksen avulla, mikä hyödyttäisi makrotasolla ajateltuna 

muun muassa koululaitoksen kehittymistä, opetuksen laadun parantumista sekä opettajien 

hyvinvointina, mikä näkyisi esimerkiksi vähentyneinä sairaslomina ja 

terveydenhuoltokuluina. Toisaalta näin laajan työnohjauksen järjestäminen  on 

yhteiskunnan kannalta erittäin kallis ratkaisu. Voitaisiinkin pohtia, olisiko Pentikäisen ja 

Finkin (EDE-uutiskirje 3/2012) artikkelissa esitetyt työnohjauksen mallit sovellettavissa 

työyhteisön sisällä toimivasti jokaisessa kouluyhteisössä tai voitaisiinko jokaiseen kouluun 

nimetä työnohjauksen täydennyskoulutuksen käynyt ”mentori-opettaja”. 

58  



8.3 Opettajien työhyvinvointi kasvatussosiologian silmin 
 
 
 

Kasvatussosiologisessa viitekehyksessä opettajien työuupumuksessa nähdään 

ongelmakenttiä niin mikro- kuin makrotasolla. Mikrotasolla keskiössä on yksilö; kun 

yksilö uupuu, hän voi pahoin ja kärsii edellä mainituista oireista kuten masennuksesta tai 

fysiologisista oireista. Työyhteisön kannalta sen jäsenen tai useamman jäsenten uupumus 

voi näyttäytyä konflikteina tai työpaikan sisäisinä ristiriitoina. Makrotasolla eli 

yhteiskunnan kannalta ajateltuna työuupumus aiheuttaa lisämenoja sairauspoissaolojen, 

sijaisten palkkaamisen ja terveydenhuollon osalta. Lisäksi yhteiskunnan 

opettajankoulutukseen käyttämät varat valuvat ikään kuin hukkaan, jos opettajat 

hakeutuvat valmistuttuaan mieluummin muille aloille. 

Kaikista huolestuttavinta opettajan työuupumuksessa on se, jos kärsijäksi joutuu lapsi; 

lapsella on subjektiivinen oikeus saada opetusta turvallisessa ympäristössä opettajalta, joka 

on motivoitunut työhönsä, eikä pura pahoinvointiaan oppilaisiinsa. Toisaalta mainitsin jo 

aiemmin, että opettaja voi antaa mallin oppilailleen esimerkillisestä työhön sitoutumisesta, 

motivaatiosta ja innosta. 

Opettajan työuupumus ei kerro välttämättä koulun työympäristön olevan huono. 

Työuupumus on kokonaisvaltainen olotila, johon puututtaessa tulee ottaa huomioon 

opettajan elämä myös koulun seinien ulkopuolella. Tutkimukset vahvistavat ajatusta siitä, 

ettei työuupumus ole ilmiönä vain työelämään liittyvä, vaan muodostuu yksilön koko 

elämän kontekstissa. Näin ollen myös yksityiselämän tapahtumat ja olosuhteet ovat 

merkittävä tekijä työuupumukselle. Tämä merkitsee siis sitä, ettei työuupumuksen syitä 

voida käsin koskaan täysin poistaa työyhteisöistä. (Haaparanta, 2008, 132.) Tällä ei 

kuitenkaan tarkoiteta sitä, että työpaikka olisi täysin aseeton työuupumuksen torjumisessa. 

Tekemässäni kyselytutkimuksessa työilmapiirin lukuarvoksi muodostui keskivertoa 

parempaa kuvaava luku, joten voitaisiin päätellä suurimman osan opettajista  olevan 

ainakin kohtuullisen tyytyväisiä työhönsä ja työyhteisöönsä. 

Työuupumusta voidaan ehkäistä muun muassa työyhteisön ilmapiiriä kehittämällä. Moni 

opettaja kokee työnsä mielekkääksi ja mukavan monipuoliseksi sekä työyhteisönsä 

ilmapiirin kannustavaksi ja eteenpäin ajavaksi voimaksi. He kokevat saavansa tukea 

työyhteisöstään, jonka kanssa he pystyvät jakamaan työhönsä kuuluvat positiiviset kuin 

negatiiviset asiat. Hyvä työyhteisö on siis suuri voimavara, jonka hyvinvointia tulisi  vaalia 
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tietoisesti. Henrikssonin ja Lönnqvistin (2006, 284) mukaan työuupumuksen 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on keskeisiä kaikki ne työpaikkaan kohdistuvat toimet, joilla 

voidaan vaikuttaa työn määrän ja laadun kuormittavuuteen. Toisessa tutkimuksessa 

opettajat ja rehtorit ovat kuvanneet jaksavansa viedä läpi jopa valtavia massauudistuksia, 

kun heillä on kollegoidensa tuki. Moni työhön liittyvä ongelma on helpompi ratkaista, kun 

saatavilla on sosiaalista tukea. Kiire on pahin uhka yhteisöllisyydelle. (Syrjäläinen, 2002, 

123-124.) 

Karasekin ja Theorellin (Santavirta et al, 2001, 39) 1990 laatiman teoreettisen mallin 

mukaan 17-21% opettajista piti työtään haastavana eli työn vaativuustasoa korkeana ja 

vaikutusmahdollisuuksia hyvinä. Nämä kaksi seikkaa liittyvät kiinteästi toisiinsa, kun 

kyseessä on työntekijän ammatillinen kehitys, motivaatio ja työtyytyväisyys. Työn 

vaativuustason kasvaessa työntekijän pitäisi kokea, että hänen oma päätösvaltansa kasvaa 

rinta rinnan sen kanssa. Jos näin ei tapahdu, työntekijä turhautuu ja ahdistuu. Kyseinen 

amerikkalainen malli antaa positiivisen kuvan opettajien työssäjaksamisesta. Sen 

paikkaansapitävyyttä nyky-Suomessa voidaan mielestäni kritisoida, koska siinä ei kerrota, 

monko Yhdysvalloissa käyty läpi samanlainen koulusysteemin muutosaalto kuin Suomessa 

1990-luvun laman jälkeen. On selvää, että työn vaatimustaso on korkealla missä tahansa 

maanosassa. 

 
 
 
 
8.4 Miten opettaja voi? 

 
 
 
Millainen johtopäätös voidaan tehdä opettajien työssäjaksamisesta edellä esitettyjen 

tutkimustiedon ja pohdinnan perusteella? Suomalainen koulujärjestelmä menestyy PISA- 

vertailuissa ja muissa maissa ihaillaan käytössä olevaa systeemiämme. Tämän saattaa 

johtaa siihen, että yhteiskunnassamme keskitytään suorittamiseen, eikä yksilöiden 

hyvinvointiin, jotta menestys vastaavissa tutkimuksissa pysyisi yhtä hyvänä. Usein 

suomalaista kulttuuria moititaan suorituskeskeiseksi. Nähtäväksi jää, keskittyykö 

yhteiskuntamme tulevaisuudessa arvottamaan yksilöitä suoritusten perusteella silläkin 

uhalla, että sosiaali- ja terveydenhuoltokulut sekä ammatinvaihtoon ja 

uudelleenkoulutukseen liittyvät kulut kasvanevat rajusti. Lisäksi heikommin menestyvät 

oppilaat    ovat    syrjäytymisen    riskiryhmässä,    koska    he    eivät    koe       pärjäävänsä 
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suoritusyhteiskunnan vaatimusten kanssa. Toisaalta oppilaiden vanhemmat vaikuttavat 

olevan tyytyväisiä suomalaiseen peruskoulujärjestelmään ja opetusta pidetään 

korkeatasoisena. 

Tutkimustuloksissani on positiivista siis se, etteivät kaikki opettajat voi huonosti työssään. 

Nämä opettajat eivät koe riman olevan liian korkealla työmääränsä ja -tavoitteidensa 

suhteen, vaan he pystyvät erottamaan työminänsä ja siviiliminänsä ongelmitta. Borgin ja 

Ridingin tutkimuksessa vuonna 1991 67,7% opettajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä 

työhönsä, vaikka kyseinen ajanjakso olikin lamakautta Suomessa. Hyviksi puoliksi 

työssään he mainitsivat mahdollisuuden olla lasten ja nuorten kanssa, vapauden, 

luovuuden, pitkät lomat, yhteistyön muiden opettajien kanssa ja työn vaihtelevuuden. 

(Santavirta et al, 2001, 7.) Tätä tutkimustulosta voidaan kuitenkin kritisoida siitä, ettei siinä 

käy ilmi, voiko työuupumusta poteva henkilö olla samalla kuitenkin tyytyväinen 

ammatinvalitaansa ja työtehtäviinsä. Lisäksi se kertoo opettajien  työhyvinvoinnista 

Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin esimerkiksi Santavirran, Aittolan, Niskasen, Pasasen, 

Tuomisen ja Solovievan (2001) tekemä tutkimus suomalaisten opettajien 

työssäjaksamisesta kertoo enemmän suomalaisesta koulujärjestelmästä. 

Työuupumuksesta kärsivä opettaja ei suinkaan ole harvinaisuus, mutta suuri osa opettajista 

viihtyy ammatissaan. Kuten edellä jo mainitsin, Välimäen (ks. Siltala, 2007, 555) 

tutkimuksen mukaan opetushenkilökunnalla oli diagnosoitu masennusta ja muista 

mielenterveyden häiriöitä jopa kaksinkertaisesti muuhun väestöön nähden. Opettaja ei siis 

voi aina hyvin, vaikka suurin osa heistä vaikuttaisikin olevan tyytyväisiä. 

Syinä negatiivisiin, työhön liittyviin tuntemuksiin voivat olla niin primaariset kuin 

sekundaariset syyt luokkahuoneesta yhteiskuntaan. Suorituskeskeisessä 

yhteiskunnassamme opettajan omat ja yhteiskunnan odotukset opettajan työtä kohtaan ovat 

epärealistisia. Kodin ja koulun kasvatusvastuu on siirtynyt enemmän koulun vastuulle, 

vaikka päävastuu pitäisi olla Unicefin lasten oikeuksien sopimuksen (Unicef, 2013) ja 

lainsäädännön mukaan kodilla. Koulujen käytössä olevat resurssit ovat yhä heikohkot 

1990-luvun laman jäljiltä. 
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8.5 Miten opettajuutta voitaisiin tukea? 
 
 
 
Voidaan myös esittää kysymys, miten opettajan hyvinvointia voisi suojella. Ovatko 

nykyajan opettajat kasvaneet siihen, että työmäärä kasvaa koulujärjestelmän uudistuksien 

myötä ja heidän täytyy äänettömästi hyväksyä kaikki? Kyselyssäni moni opettaja väitti 

voivansa suhteellisen hyvin työssään, mutta silti moni kertoi kärsivänsä unettomuudesta, 

nukahtamisvaikeuksista ja riittämättömyyden tunteista. Tämä saattaa kertoa siitä, että 

opettajat väittävät voivansa keskivertoa paremmin työssään, mutta fyysinen oireilu saattaa 

kertoa muuta. Edellä esitettyjen asioiden perusteella voidaankin pohtia, ovatko opettajat 

turtuneet työssään oleviin epäkohtiin ja tyytymättömyys tilanteeseen ilmenee vain fyysisin 

oirein. Opettajuus on jatkuvasti uudistuva asia. Toisaalta rutiinit tuovat turvaa, mutta ero 

rutinoitumisen ja turtumisen välillä ei ole välttämättä helppo havaita. 

Kouluihin suunniteltavat muutokset ja uudistukset tulee jatkuvasti ja niiden käytännön 

toteuttajia ovat opettajat. Muutokset voivat olla irrallisia ja perustelemattomia, ja niitä 

tehdään vain sen takia, että annettaisiin ulospäin kuva ’kehittyvästä koulusta’, sanoo Siltala 

(2007, 464). Toisaalta koulun pitää muuttua yhteiskunnan mukana, mutta muutosten tulisi 

olla perusteltuja ja suunniteltu järkevästi toteutettaviksi. Uudistukset saattavat olla osa 

politiikkaa, jolloin koulua pyritään muokkaamaan enemmän sen hetkisen yhteiskunnan 

näköiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, jos lapsen kasvu ja kehitys ei 

millään tavoin muutu paremmaksi muutoksen myötä. Opettajat ovat koulujen ja opetuksen 

uudistamisen todellisia vastuunkantajia, vaikka heillä on ollut kädet täynnä töitä jo 

aiemmin. Olisi eri asia, jos opettajilta kysyttäisiin, mitä he tekisivät uudistaakseen ja 

kehittääkseen koulua. Tällainen toimintamalli voitaisiin nähdä yhtenä vaihtoehtona 

suomalaisen koulusysteemin kehittämisessä. 

Tällä hetkellä koulujärjestelmää kehittää yleensä eri alojen asiantuntijoista  koostuva 

ryhmä, eikä käytännön työtä tekevät opettajat. Tässä kohdin pitää palata jälleen koulun 

tärkeimpään tehtävään, lasten kasvun ja kehityksen edistäjänä. Muutokset ja uudistukset 

koulussa eivät läheskään aina edesauta lasten kasvua ja kehitystä, vaan ennemminkin 

päinvastoin. Muutoksien ei tarvi olla aina suuria ja koko koulun rakennetta koskevia, vaan 

ne voivat olla pelkästään arkipäiväisiä, pieniä muutoksia tai poikkeamia lukujärjestyksessä. 

Poikkeuksethan ovat myönteistä vaihtelua arkeen, mutta jos niitä tapahtuu liikaa peräkkäin, 

olisi    [Työterveyslaitoksen]    Huotilaisen    (Tasala,    Opettaja-lehti,    42/2012)  mielestä 
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terveellistä rauhoittaa koulutyön rytmiä. Voitaisiin pohtia, miten käytännön  työn 

toteuttajia, opettajia voitaisiin kuulla paremmin koulujärjestelmää uudistettaessa. Heillä 

voisi olla arvokkaita näkemyksiä siihen, miten koulusysteemiä tulisi kehittää tulevaisuutta 

silmällä pitäen. Tämä olisi erittäin tärkeää myös siltä kannalta, että uudistukset toteutuvat 

yleensä suhteellisen hitaasti ja niitä toteutettaessa muutoksen tarve saattaa olla jo erilainen. 

On vaara, että koulua ja opettajankoulutusta käsitellään poliittisessa päätöksenteossa ja 

korkeakoulupolitiikassa lyhytjänteisesti näkemättä tulevaisuuteen. Sama koskee yliopiston 

roolia suhteessa kouluun ja opettajankoulutukseen. (Niemi, 1996, 39.) 

Minna Huotilainen (Opettaja-lehti, 42/2012) Työterveyslaitokselta sanoo, että itsensä 

säästäminen ja itsensä tunteminen ovat tärkeitä taitoja työelämässä. Aiempien 

tutkimushaastattelujen mukaan opetustyölle on ominaista se, että kokemuksen karttuessa 

opettaja saa enemmän aikaan vähemmällä työmäärällä ja helpommalla työotteella. 

Nuorempana opettajan epävarmuus ja liiallinen yrittäminen vievät enemmän työpanosta. 

Silti kurin pitäminen luokassa ei aina onnistu. Myöhemmin monet asiat tuntuvat 

lutviutuvan itsestään, Huotilainen päättää. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni perusteella opettajat voivat työssään omasta mielestään 

suhteellisen hyvin. He ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja tekevät sitä usein 

kutsumusammattinaan. Opettajaksi luultavasti hakeutuvat sen tyyppiset henkilöt, jotka ovat 

sosiaalisia ja kokevat saavansa tukea työyhteisönsä vuorovaikutustilanteissa. Kuitenkin 

moni opettajista vastasi kärsivänsä riittämättömyyden tunteista ja uniongelmista, mikä 

saattaa kertoa työstressistä tai mielen epätasapainosta. Tässä yhteydessä ei voida 

kuitenkaan vetää suoraa johtopäätöstä näiden ja työn välille. 

Opettajan työn tulisi olla mielekästä. Sen tulisi tarjota sopivasti haasteita mielenkiinnon 

ylläpitämiseksi, mutta työmäärän ei tulisi olla liian suuri, jotta opettajan itselleen asettama 

henkinen rima ei ylittyisi. Opettajan ammatti on monille kutsumustyö, jonka hän haluaa 

tehdä mahdollisimman hyvin ja täydestä sydämestä. Oman jaksamisen ja hyvinvoinnin 

takia on tärkeää määritellä, mikä on itselleen sopiva työmäärä. Opettajan tulee suojella 

itseään ja hyvinvointiaan, koska hyvinvoiva opettaja voi innostaa oman esimerkkinsä 

mukaisesti oppilaita opiskelemaan ja tekemään sen mielellään. Vain arvostamalla omaa 

persoonaansa ja ammattitaitoaan, hänellä on mahdollisuus rajata työnsä ja oman 

siviilielämänsä alueet elämässään. 
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Mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta opettaja voisi vielä paremmin työssään? Moni 

tutkimukseni opettaja halusi tuoda esille työnohjauksen puutteen. Voitaisiin ajatella jo 

opettajankoulutuksesta alkavaa työnohjausmallia, joka ensimmäiseksi helpottaisi opettajan 

työelämään siirtymistä, seuraavaksi kehittäisi hänen ammattitaitoaan sekä persoonallista 

opettajuuttaan ja viimeiseksi antaisi tukea ja työvälineitä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen vaaditaan etukäteissuunnittelua ja sitoutumista, mutta 

nämä ovat kannattavia toimenpiteitä, koska ne ennaltaehkäisevät työuupumuksesta 

aiheutuneita kuluja ja toimenpiteitä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kannalta. 

Hyvinvoiva työyhteisö antaa sen jäsenille voimaa ja tukea. 
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Nimi 
 
kaikki 

Määrä 
 

152 

Vastaamassa (%) 
 

97 (63.8) 

Lopettanut (%) 
 

59 (38.8) 
Yhteensä 152 97 (63.8) 59 (38.8) 



A. Taustatiedot 
 

 
1. Sukupuoli 

Valitse oikea vaihtoehto. 
2. Ikä 

Valitse oikea vaihtoehto. 
3. Työsuhde 

Valitse oikea vaihtoehto. 
4. Koulun koko 

Valitse oikea vaihtoehto. 
5. Koulun maantieteellinen sijainti 

Valitse oikea vaihtoehto. 
6. Valitse sopiva vaihtoehto kuvaamaan 

luokka-astetta, jossa työskentelet. Voit valita 
tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Valitse 
sopiva vaihtoehto. 
7. Millaisella alueella koulusi sijaitsee? 

Valitse sopiva vaihtoehto. 
8. Arvioi keskimääräinen työaikasi sille työlle, 

jonka teet oppituntien ulkopuolella viikottain. 
Valitse sopiva vaihtoehto. 
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A. Taustatiedot 
 

 
1. Sukupuoli 

Valitse oikea vaihtoehto. 
2. Ikä 

Valitse oikea vaihtoehto. 
3. Työsuhde 

Valitse oikea vaihtoehto. 
4. Koulun koko 

Valitse oikea vaihtoehto. 
5. Koulun maantieteellinen sijainti 

Valitse oikea vaihtoehto. 
6. Valitse sopiva vaihtoehto kuvaamaan 

luokka-astetta, jossa työskentelet. Voit valita 
tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Valitse 
sopiva vaihtoehto. 
7. Millaisella alueella koulusi sijaitsee? 

Valitse sopiva vaihtoehto. 
8. Arvioi keskimääräinen työaikasi sille työlle, 

jonka teet oppituntien ulkopuolella viikottain. 
Valitse sopiva vaihtoehto. 

kaikki 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 

B. Ilmapiiri 
 

1. Arvioi tämänhetkistä hyvinvointiasi 
elämässäsi huomioiden työn ja muut elämän 
osa-alueet. 
Luku 1 kuvaa erittäin huonoa, luku 5 
erinomaisen hyvää vointia. Kohdista hiiresi 
lukualueen kohtaan, joka kuvaa mielipidettäsi. 
2. Arvioi tämän hetkistä tervedentilaasi ja 

fyysistä hyvinvointiasi. 
Luku 1 kuvaa erittäin huonoa vointia, luku 5 
kuvaa erinomaista vointia. 
3. Arvioi omaa tämänhetkistä työhyvinvointiasi. 

Luku 1 kuvaa erittäin huonoa vointia, luku 5 
kuvaa erinomaista vointia. 
4. Arvioi nykyisen työpaikkasi ilmapiiriä. 

Numero 1 kuvaa erittäin huonoa ilmapiiriä, 
numero 5 erinomaisen hyvää ilmapiiriä. 
Kohdista hiiresi lukualueen kohtaan, joka kuvaa 
mielestäsi numeraalisesti arviotasi. 
5. Arvioi tämänhetkistä sitoutumistasi 

tekemääsi työhön. 
Luku 1 kuvaa erittäin heikkoa sitoutumista, luku 
5 erinomaisen hyvää sitoutumista työhön. 
Valitse lukuväliltä sopiva luku arvioidessasi 
sitoutumisesi määrää. 
6. Arvioi, miten hyvin pystyt palautumaan työn 

aiheuttamasta kuormituksesta vapaa-ajallasi. 
Luku 1 kuvaa kertoo erittäin heikosta 
palautumisesta, luku 5 erinomaisen hyvästä 
palautumisesta. Valitse lukualueelta sopiva luku 
kuvaamaan tilaasi. 
7. Arvioi tämänhetkistä stressin määrää, minkä 

koet olevan työstä johtuvaa. 
Valitse oikea vaihtoehto. 
8. Arvioi, miten tyytyväinen itse olet työsi 

palkkaukseen. 
Luku 1 tarkoittaa suurta tyytymättömyyttä 
palkkaukseen, luku 5 tarkoittaa täyttä 
tyytyväisyyttä palkkaukseen. Valitse 
lukualueelta mielipidettäsi kuvaava luku. 
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C. Työssäjaksamiseen vaikuttavat tekijät 
Kaikki 

1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista ne, jotka 
vaikuttavat selvästi sinun työssäjaksamiseesi 
heikentävästi. 
Valitse sopivat vaihtoehdot. 
2. Onko jokin muu syy edellä mainittujen 

lisäksi, joka vaikuttaa heikentävästi 
työssäjaksamiseesi? 
Voit kertoa tästä sanallisesti. 
3. Valitse seuraavista vaihtoehdoista sinun 

työssäjaksamiseesi selkeästi positiivisesti 
vaikuttavat tekijät. 
Valitse sopivat vaihtoehdot. 
4. Onko jokin muu syy edellä mainittujen 

lisäksi, joka vaikuttaa positiivisesti 
työssäjaksamiseesi? 
Voit kertoa tästä sanallisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

D. Arvioi seuraavia olo- tai tunnetiloja liittyen työhösi. 
Kaikki 

1. Onnistumisen tunteet 
 

2. Ilo ja tyytyväisyys 
 

3. Hyvä itsetunto 
 

4. Energinen olo 
 

5. Levollisuuden tunne 
 

6. Mahdollisesti muita tuntemuksia edellä 
mainittujen lisäksi. 
Voit kertoa tästä sanallisesti. 

 
 



 

E. Arvioi seuraavista ei toivottavista väittämistä asiat, jotka liittyvät työhösi 
tällä hetkellä 

 
1. Unettomuus 

 
2. Nukahtamisvaikeudet 

 
3. Masentuneisuus 

 
4. Puristavaa tunnetta rinnassa ja sydämen 

tykytystä 
 

5. Migreeni 
 

6. Niskan, hartioiden ja selän kipua 
 

7. Huimausta 
 

8. Vatsaoireita 
 

9. Kohonnut verenpaine 
 

10. Riittämättömyyden tunteita 
 

11. Ahdistuneisuutta 
 

12. Pelkotiloja 
 

13. Keskittymisvaikeuksia 
 

14. Muistihäiriöitä 

Kaikki 

 
 



 

C. Työssäjaksamiseen vaikuttavat tekijät 

2. Onko jokin muu syy edellä mainittujen lisäksi, joka vaikuttaa heikentävästi työssäjaksamiseesi? 
- -fyysinen koskemattomuus ei totteudu,oppilas saattaa potkia lyödä jne. 
-johtuu pääosin siitä, että psykiatriseen hoitoon tai edes arvioon ei saa selvästi psyykkisesti oireilevia oppilaita 
- Epävarmuus töiden jatkumisesta. 
- Huono johtaminen 
- Johdon tuki puuttuu. Opettajuutta ei arvosteta enää yhteiskunnassa. 
- Kesken työpäivän koulujen vaihdot koska koulu toimii useassa pisteessä. Joskus vaihdon on tapahduttava 
välitunnin aikana. 
- Lomautukset 
- Luottamusmiehenä toiminen ja työkavereiden asioiden jatkuva selvittely vie liikaa aikaa ja energiaa. 
- Muuten empaattinen ja miellyttävä esimies ei jaa vastuuta ja hermostuttaa omalla kiireellään ja jahkaamisellaan. 
Hän ei tietyissä asioissa suostu kuulemaan vaan on itsepäinen. 
- Olen tehnyt Luokanopettajan (välillä myös rehtorin) töitä 16 vuotta ja olen alkanut miettiä alanvaihtoa. Työ 
itsessään, vaikkei suuria ongelmia ole, ei tunnu tarpeeksi motivoivalta/uudistumista mahdollistavalta. 
- Oma riittämättömyyden tunne. Ei ole tarpeeksi aikaa toteuttaa tai edes suunnitella laadukasta opetusta, kun aika 
menee arjen"sähläämiseen". 
- Oma tunne siitä, että tunnit olisi pitänyt/ voinut suunnitella paremmin ja tehdä 
Smart-tehtäviä enemmän jne... 
- Oppilaitoksen johto 
- Osa opettajista pitää paljon melua itsestään, varsinkin jos asiat eivät mene heidän pillin mukaan. 
- Puutteellinen koulutus ja perehdytys tiettyihin työtehtäviin 
- Rinnakkaisluokan open puute eli yhteisopettajuus työtapana toisi tukea jaksamiseen 
- Suuri luokkakoko. 
- Tiimityöskentely, jossa muiden tiimin jäsenien stressi vaikuttaa omaan työssäjaksamiseeni heikentävästi. 
- Toimin sekä rehtorina että luokanopettajana, joten työtä on tuplasti. 
- Vähäinen oma vapaa-aika, väsymys. 
- huono palkkaus panee miettimään ja rajaamaan 
- johto 
- määräaikaisen työsuhteen päättyminen ja epätietoisuus ensi syksyn työpaikasta 
- tekniset ongelmat/ wilma/ uusi sposti 
älypuhelin/ MacBook 
mutta myös toisaalta 
luokassa  vanha piirtoheitin 
- viimevuosien rakennemuutokset ja johto 
- x 

 
4. Onko jokin muu syy edellä mainittujen lisäksi, joka vaikuttaa positiivisesti työssäjaksamiseesi? 
- Ei liikaa tunteja. 
- Hyvä yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa sekä vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat olla myös 
kuormittava tekijä. 
- Liikunta sekä työn pitäminen erillään "siviilielämästä". 
- Loistava yhteistyö vanhempien kanssa! 
- Ohjaajan apu ja tuki luokassa sekä oppilailta, vanhemmilta tai kollegoilta saatu positiivinen palaute! 
- Onnistumisen ja oppisen iloakin löytyy, koska omat oppilaat vielä "pieniä" kolmasluokkalaisia ja meillä on 
muutenkin mukava alakoulu. 
- Opiskelu. 
- Oppilaiden onnistumisen ilo ja opintojaksojen onnistuminen. 
- Positiivinen asenne:) 
- Riittävät materiaalit ja välineet, reilu ja välittävä esimies 
- Tasapaino elämän kaikilla osa-alueilla. 
- Tällä hetkellä luokassa on avustaja! 
- Usko Jeesukseen ja Hänen huolenpitonsa. 
- Vanhempien antama tuki ja kunnioitus. lasten ihanat palautteet ja halu yllättää oma ope. 
- Voin erityisopettajina vaikuttaa lasten hyvinvointiin 
- Yhteistyö vanhempien kanssa. Yhteistyö terapeuttiem kanssa. 
- onnistumisen tunne 
- perhe 
- perhe 
- perhe ja ystävät 
- saa toteuttaa kutsumustaan 
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