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Tässä työssä tarkasteltiin opettajan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä käytiin läpi 

tukevia sekä heikentäviä tekijöitä. Työ toteutettiin suurilta osin käyttäen kuvailevaa kirjalli-

suuskatsausta, mutta mukana on myös kvalitatiivista meta-analyysiä, jotta työstä saatiin mah-

dollisimman laaja ja luotettava. Työssä on käytetty kattavasti lähteitä, joista suurin osa on suo-

men kielisiä, sillä ensisijaisesti työn kohteena on suomalaisten opettajien työhyvinvointi. 

Työssä on kuitenkin käytetty myös kansainvälisiä lähteitä, ja tutkittu muiden maiden opettajien 

työhyvinvointia.  

Opettajien työhyvinvointia on tutkittu jo kauan, ja huoli opettajien jaksamisesta kasvaa entises-

tään, niin suomessa, kuin muualla maailmalla. Opettajilta vaaditaan paljon eri taitoja, eikä työ-

tehtävät jää koululle, vaan töitä tehdään paljon myös työajan ulkopuolella. Opettaja on henkilö, 

jonka tarkoitus on kohdata jokainen oppilas yksilönä ja antaa oppilaille turvallinen ja innostava 

ilmapiiri oppia uutta ja kasvaa omaksi itsekseen.  

Työn tulosten pohjalta voidaan sanoa, että tekijöitä, jotka tukevat ja heikentävät opettajien työ-

hyvinvointia on useita. Useat näistä liittyvät koulun organisaatioon ja siellä vallitseviin peli-

sääntöihin sekä kouluyhteisön ilmapiiriin. Yksi suurimmista tukevista tekijöistä on työn imu, 

jolla tarkoitetaan työhön uppoutumista. Lisäksi esille nostettiin työyhteisön tuen, positiivisen 

psykologian, opettajien autonomian sekä vapaa-ajan ja harrastusten merkitys osana työhyvin-

vointia. Tutkielmassa ilmeni, että opettajia, jotka kokevat uupumista yhdisti kolme samaa teki-

jää: ylivahva moraali, uudet toimintatavat ja kulttuurin muutokset, sekä vähäinen palautteen 

saanti. Nämä ovat resurssien puuttumisen lisäksi suurimpia opettajien työhyvinvointia heiken-

täviä tekijöitä. Myös työnmäärän kasvu sekä eettiset tekijät haastavat opettajien työhyvinvoin-

tia. Vaikka haastavia tekijöitä on paljon, on opettajalla kuitenkin mahdollisuus vahvistaa omaa 

työhyvinvointia tukevien tekijöiden avulla.  

Laaja tutkimusaineisto osoittaa tulokset luotettaviksi, sekä ulkomailla tehdyt tutkimukset tuke-

vat aiheen yleisyyttä ja uskottavuutta. Myös jatkotutkimukset aiheesta on mahdollisia aiheen 

laajuuden vuoksi.  

Avainsanat: Työhyvinvointi, työuupumus 
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1 Johdanto  

Opettajan työn kuormittavuudesta sekä jaksamisesta on ollut paljon puhetta ja koko ajan ene-

nevissä määrin opettajat harkitsevat alanvaihtoa. Tämä selviää muun muassa Kalevassa 

28.9.2021 julkaistussa uutisessa ”Opettajista yli puolet miettii alanvaihtoa”, jossa tarkastellaan 

opettajien ammattijärjestön OAJ:n tekemään kyselyä, joka on julkaistu samana päivänä 

28.9.2021. Uutisessa Huoviala Tinja toteaa, että tutkimuksesta saadun selvityksen mukaan, 

yleisin syy alan vaihtamiseen on opettajan työn suuri kuormittavuus.  

Opettajat eivät ole enää vain opettajia, joiden työhön kuuluu oppilaiden opettaminen ja kasvat-

taminen, vaan opettajilta vaaditaan myös paljon muuta osaamista ja toimintaa. Norrena (2021) 

mainitsee, että opettajan työhön kuuluu muun muassa moniammatillinen yhteistyö monien ta-

hojen kanssa, joka tuo mahdollisuuksia ammatillisuuteen, mutta toisaalta se voi olla myös kuor-

mittavaa monella eri tapaa. Vaikka opettajan työ on moniammatillista ja sosiaalista, loppujen-

lopuksi moni opettaja tekee työtään yksin ja kohtaa vaikeita tilanteita arjessaan ilman muiden 

apua (Norrena, 2021). 

Ajatus lähteä tutkimaan aihetta lähti siitä, kun olen elämässäni törmännyt moneen luokan- sekä 

varhaiskasvatuksenopettajaan, jotka ovat kertoneet olevansa väsyneitä työnsä takia. Kommentit 

”vaihda alaa, kuin vielä voit” sekä ”loma tulee kyllä tarpeeseen”, ovat saaneet pohtimaan tule-

vaa ammattia ja sen vaikuttavia tekijöitä työhyvinvointiin. Työ on kuitenkin todella suuressa 

osassa ihmisen elämää ja antaa merkityksen arjelle, jonka takia toivon, että jokainen kokisi työn 

teon mielekkääksi. Mahdollinen työpahoinvointi vaikuttaa väistämättä työn laatuun ja motivaa-

tioon työskennellä. On tärkeää, että opettaja kokee työtään kohtaan motivaatiota ja innostusta, 

sillä työnlaatu näkyy opetuksessa ja näin ollen myös oppilaiden oppimistuloksissa (Arens & 

Morin, 2016).  

Tulevassa työssä halutaan etsiä vatsauksia edellisten, sekä lukemattomien muiden samankal-

taisten kommenttien taakse. Tietysti oman lisänsä opettajien työhyvinvoinnin huoleen on tuo-

nut maailmanlaajuinen pandemia Covid-19, joka on saanut opettajia entistä enemmän pohti-

maan alan vaihtoa. Myös opettajien ammattijärjestön OAJ:n kevään 2022 pitämä lakko koskien 

oikeudenmukaisen palkan saamista suhteutettuna opettajien työmäärään nähden antaa ajattele-

misen aihetta liittyen opettajien työhyvinvointiin.  
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Työssä käydään läpi opettajan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkastellaan sekä 

haastavia, että tukevia tekijöitä. Työssä puhuessa opettajista, tarkoitetaan opettajia, jotka työs-

kentelevät perusopetuksen puolella ja työ kohdistuukin pääasiassa Suomessa työskenteleviin 

luokanopettajiin. Koen aiheen tärkeäksi ja toivon sen antavan itselleni, sekä tuleville kollegoille 

avaimia työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, sekä työssä jaksamiseen.  

Työ tulee koostumaan tutkimuksen toteutuksesta, jossa kerrotaan, kuinka työ toteutetaan. Tä-

män jälkeen käydään läpi työhyvinvoinnin keskeisimpiä näkökulmia, jossa tarkastellaan käsit-

teitä: työhyvinvointi ja sen alakäsitteet, sekä työuupumus. Teoria osuuden jälkeen siirrytään 

kertomaan opettajien moninaisuudesta, työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tukevista ja 

heikentävistä tekijöistä. Loppuun käydään läpi johtopäätöksiä, joita tutkimuksessa ilmenee, 

sekä pohdintaa kyseisestä aiheesta.  
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2 Tutkielman toteutus 

Tässä luvussa esitetään tutkimuskysymys ja perustelut tutkielman aiheen valintaa monipuoli-

sesti tuoden ilmi eri asioita, joiden takia tutkimus koettiin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Li-

säksi toisessa alaluvussa käydään läpi tutkielman toteutusta, sekä sitä, mihin tutkielmassa käy-

dyt asiat perustuvat.  

2.1 Tutkimuskysymys perusteluineen 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen ”Opettajan työhyvinvointiin vaikut-

tavat tekijät”. Yhä useampi opettaja kokee uupumista ja kommentoi työn kuormitusta liian ras-

kaaksi. Tämä voidaan nähdä muun muassa OAJ:n vuoden 2019 tekemässä työolobarometrissä, 

jossa yli puolet vastaajista kokivat, että töitä on liikaa (Golnick & Ilves, 2019, s. 8). Lisäksi 

monella opettajalla on vaikeuksia erottaa työ sekä vapaa-aika toisistaan, sillä onhan opettajan-

työssä aina jotain, jota voisi tehdä varsinaisen työajan ulkopuolella, kuten tuntien suunnittelua, 

sekä Wilma-viesteihin vastailua. Samoin mainitaan myös Lerkkasen ja kollegoiden (2020, s. 

32) tekemässä tutkimuksessa, jossa selvisi, että yli puolet vastaajista kokivat ottavansa luku-

vuoden aikana liikaa vastuuta ja tekevän töitä usein myös kotoa käsin.  Kyseessä on myös mo-

nien kutsumusammatti, joka vaikeuttaa entisestään työn sekä vapaa-ajan erottamista toisistaan.  

Tutkimukseni tarkoitus on etsiä vastaus kysymykseen: Opettajan työhyvinvointiin vaikuttavat 

tekijät.  

Tutkimusta lähdetään tarkastelemaan kahdesta näkökulmasta: tukevista, sekä haastavista teki-

jöistä. Halutaan siis löytää vastauksia siihen, mitkä tekijät haastavat opettajan työhyvinvointia 

ja, mitkä taas tukevat opettajan työhyvinvointia. Aiheesta on tärkeä puhua, sillä opettajien työ-

hyvinvointi vaikuttaa väistämättä myös oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. Jatku-

vasti enenevissä määrin ollaan huolissaan opettajien työhyvinvoinnista ja tästä käydäänkin kii-

vasta keskustelua yhteiskunnassa (Kauppi ym., 2022, s. 3). 

2.2 Kirjallisuuskatsaus tiedonhakumenetelmänä 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksella, jossa käytetään luotettavia lähteitä. Kirjallisuuskat-

sauksessa tarkoituksena on tehdä tutkimus, jossa tutkitaan aiempia tutkimuksia ja näiden kautta 



7 

 

löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena on kehittää jo ole-

massa olevaa teoriaa, sekä saada uutta teoriaa asiasta. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa voidaan 

olla kriittisiä ja arvioida teorioita, sekä rakentaa kokonaiskuvaa haluamastaan tutkimuksesta. 

(Salminen, 2011, s. 1–3.) 

Kirjallisuuskatsaus jaetaan neljään eri tyyppiin, joita ovat: kuvaileva- ja systemaattinen kirjal-

lisuuskatsaus sekä, kvalitatiivinen- ja kvantitatiivinen meta-analyysi. Kuvailevalla kirjallisuus-

katsauksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa ei ole tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä, sekä käytetyt 

aineistot ovat laajoja. Tutkittava ilmiö on laaja-alainen ja se koostuu monesta eri ominaisuu-

desta. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kyseessä on tiivistelmä tietyn aihepiirin aiem-

pien tutkimusten olennaisimmista sisällöistä, ja sen tarkoituksena on seulota esiin tieteellisten 

tulosten kannalta merkittävimmät tutkimukset. (Salminen, 2011, s. 6–9.)  

Kirjallisuuskatsauksen yksi perustyypeistä on meta-analyysi, joka jaetaan vielä kahteen perus-

suuntaukseen, jotka ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen meta-analyysi. Kvalitatiivinen meta-

analyysi koostuu metasynteesistä ja metayhteenvedosta. Metasynteesi on pitkälti samanlainen, 

kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tarkoituksena on yhdistää samaa aihetta tarkaste-

levat tutkimukset keskenään. Metayhteenvedossa tutkimukset on tarkoitus tiivistää ja seuloa. 

Kvantitatiivinen meta-analyysi on vaativin kirjallisuuskatsauksen tyyppi ja siinä tarkoituksena 

on tehdä päätelmiä jo olemassa olevien tutkimusten sisältöjen pohjalta sekä yhdenmukaistaa 

tutkimustuloksia. (Salminen, 2011, s. 12–14.)  

Tutkimustyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, sisältäen kvalitatiivista meta-analyysia. Valitsin 

kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, sillä tutkittava ilmiö on laaja ja se koostuu monesta eri teki-

jästä, joita pitää ottaa huomioon. Kvalitatiivinen meta-analyysi on hyvä lisä, jotta työn tulok-

sista saadaan kattava ja laaja-kokonaisuus.  

Tutkimus koostuu monipuolisesta lähdekirjosta, sekä henkilökohtaisista kokemuksista ja tieto-

taidosta. Suurin osa käytetyistä lähteistä on suomalaisia, mutta mukana on myös kansainvälisiä 

lähteitä tukemassa saatuja tuloksia. Aineistonkeruussa on oltu kriittisiä ja aineisto on pyritty 

kokoamaan mahdollisimman tuoreista tutkimuksista. Lisäksi tutkielmassa otetaan kantaa ope-

tusalan ammattijärjestön OAJ:n tekemiin työolobarometreihin, joita vertaillaan toisiinsa.  
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3 Työhyvinvoinnin keskeiset näkökulmat 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuskysymyksen teoreettista viitekehystä.  Tähän sisältyy työ-

hyvinvoinnin keskeisimmät näkökulmat, joita tullaan avaamaan tarkemmin. Työhyvinvointi on 

laaja käsite, joka kattaa sisäänsä monia eri osa-alueita. Alaluvuissa tarkastellaan työhyvinvoin-

tia yleisesti, jonka jälkeen käydään läpi työhyvinvoinnin eri osa-alueita, joita ovat: fyysinen-, 

psyykkinen- sekä sosiaalinen työhyvinvointi. Loppuun tarkastellaan käsitettä työuupumus.  

3.1 Työhyvinvointi 

Kun puhutaan työhyvinvoinnista, tarkoitetaan sillä sitä, että työ on innostavaa, ja, että työssä 

jaksaa hyvin. Kun työhyvinvointi on kunnossa, työ on mielekästä ja aamulla töihin menee mie-

lellään. Lisäksi energiaa jää vapaa-ajalle, harrastuksille sekä ihmissuhteille. Yrttiaho ja Posio 

(2021) toteavat teoksessaan, että työhyvinvoinnin käsitteeseen vaikuttaa monet eri tekijät, kuten 

työn ilmapiiri, johtaminen sekä työn kuormittavuus. Lisäksi he mainitsevat, että työhyvinvoin-

nin parantamisen tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvinvoinnin lisääviin tekijöihin, eikä 

vain poistaa työpahoinvointia (Yrttiaho & Posio, 2021).  

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja työelämästä tulee entistä vaativampaa, muun muassa erilaisten 

teknologisten laitteiden, sekä uusien innovaatioiden myötä (Yrttiaho & Posio, 2021). Yrttiaho 

ja Posio (2021) toteavat uusien innovaatioiden, ja sen myötä mahdollisten ongelmien olevan 

suoraan myös yhteydessä kouluun, sekä opettajien työhön, että työhyvinvointiin. Opettajien 

vaaditaan olevan jatkuvasti ajan tasalla uusimmista opetusmetodeista sekä tutkimuksista, joka 

kuormittaa opettajan työtä entisestään. Opettajan työhyvinvointi näkyy opetuksen laadussa, op-

pilaissa sekä koulun toiminnassa väistämättä (Yrttiaho & Posio, 2021). Kun opettaja on ener-

ginen, opetus on hyvää ja motivoivaa, oppilaat ovat innokkaita ja syntyy parempia oppimistu-

loksia.  

Työhyvinvointi on laaja käsite ja se koostuu kolmesta eri osa-alueesta: fyysisestä-, sosiaali-

sesta- ja psyykkisestä hyvinvoinnista (Virolainen, 2012, s.11). Virolainen (2012, s. 11) painot-

taa, että vaikka työhyvinvointi koostuu eri osa-alueista, kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, 

jonka takia työhyvinvointia tulee tarkastella laajasti jokaiselta osa-alueelta. Seuraavissa alaot-

sikoissa tullaan avaamaan kyseisiä käsitteitä tarkemmin.  
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3.1.1 Fyysinen työhyvinvointi 

Virolaisen mukaan (2012, s. 17) fyysiseen työhyvinvointiin kuuluu kaikki näkyvät ja konkreet-

tiset asiat osana työhyvinvointia. Hän jatkaa, että fyysiseen työhyvinvointiin kuuluu muun mu-

assa työn teon olosuhteet, ergonomiset ratkaisut sekä työn fyysinen kuormittavuus. Lisäksi fyy-

siseen työhyvinvointiin kuuluu työvälineet, työpaikalla oleva melu sekä siisteys.  

Opettajan näkökulmasta fyysinen työhyvinvointi voi tarkoittaa esimerkiksi koulun yleistä ja 

visuaalista viihtyvyyttä, opettajien sekä oppilaiden käytössä olevia työ- ja oppimisvälineitä, 

opetusmateriaaleja sekä opettajan työtehtäviä. Opettajan työpäivät ovat hyvin monipuolisia ja 

fyysisesti työn rasittavuus on vaihtelevaa riippuen siitä, onko kyseessä liikuntatunti tai mati-

kantunti. Virolainen (2012, s. 17) kirjoittaa kirjassaan, että suositeltavaa fyysisen työhyvinvoin-

nin kannalta onkin se, että työtehtävät ovat monipuolisia, jotta fyysinen rasitus ei ole yksipuo-

lista.  

Fyysisesti monipuolinen työskentely tukee myös mieltä ja piristää työpäivää. Vaikka opettajan 

työpäivä sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä on opettajankin hyvä pitää päivän mittaan 

lyhyitä taukojumppia ja venyttelyitä, jolla ennaltaehkäistään lihasjäykkyyden syntymistä. Ly-

hyetkin taukojumpat lisäävät lisäksi vireystilaa ja luovuutta, jotka ovat opettajan työssä todella 

tärkeitä. (Virolainen, 20212, s. 17.) 

3.1.2 Sosiaalinen työhyvinvointi 

Sosiaalisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta kommunikoida ja keskustella työ-

yhteisössä olevien kanssa niin työasioista, kuin myös vapaa-ajan asioista. Lisäksi sosiaalinen 

työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että kollegoita on helppo lähestyä ja työyhteisö koetaan yhteisöl-

lisenä ja mielekkäänä. Kun työntekijöillä on hyvä sosiaalinen työhyvinvointi, he pystyvät pu-

humaan ja jakamaan asioita kollegoiden kesken. (Virolainen, 2012, s. 24.) 

Hyvässä työyhteisössä työntekijät kokevat kuuluvansa ryhmään, eikä heillä ole ulkopuolinen 

olo. Sosiaalinen työhyvinvointi vaikuttaa huomattavasti siihen, miltä tuntuu tulla aamulla työ-

paikalle ja millaiseksi henkilö kokee oman työhyvinvointinsa. Tämä selviää muun muassa vuo-

den 2017 Suomalaisen työn Liiton Made by Finland tehdystä tutkimuksesta (s. 9), josta käy 

ilmi, että yli puolet vastaajista kokivat hyvän työilmapiirin olevan yksi työhyvinvoinnin tärkein 

tekijä.  
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Opettajilla sosiaalinen kanssakäyminen kollegoiden kanssa tapahtuu usein opettajanhuoneessa 

tuntien välillä. Yleisesti opettajanhuoneessa keskustellaan kuulumisista, sekä vaihdetaan aja-

tuksia ajankohtaisista asioista. Lyhyetkin yhteiset hetket voi rakentaa positiivista työilmapiiriä 

työntekijöiden välille (Virolainen, 20212, s. 24).  

Lisäksi enenevissä määrin opettajilta vaaditaan yhteisopettajuutta, jolla tarkoitetaan kahden tai 

useamman opettajan tasa-arvoista yhteistyötä, jossa opettajat vastaavat yhdessä luokan opetuk-

sen suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista (Malinen & Palmu, 2017). Yhteisopettajuus 

toimii etenkin silloin, kun on kyseessä suuret oppilasmäärät. Yhteisopettajuudessa opettajien 

keskinäinen kommunikaation yhteys on todella tärkeää, jotta opetus on luontevaa ja laadukasta. 

Kun opettajien välit ovat toimivat, työskentely on helppoa ja työhyvinvointi pysyy hyvänä.  

3.1.3 Psyykkinen työhyvinvointi 

Virolainen (2012, s. 18) kertoo teoksessaan psyykkisen työhyvinvoinnin nousseen viimeisten 

vuosien aikana yhä tärkeämmäksi osaksi, kun tarkastellaan työhyvinvointia. Psyykkinen työ-

hyvinvointi koetaan jopa tärkeämmäksi tekijäksi kuin fyysinen työhyvinvointi, ja vaikka fyy-

sinen työhyvinvointi olisi hyvää ja ergonomista, työntekijät voivat kokea psyykkisen työhyvin-

voinnin puutteelliseksi.  

Psyykkisellä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työntekijän henkistä kokemusta työnteosta ja sen 

kuormittavuudesta. Psyykkinen hyvinvointi kertoo muun muassa sen, kuinka paljon työntekijä 

kuormittuu henkisesti, ja kuinka paljon stressiä koetaan työtä tehdessään. Kun psyykkinen työ-

hyvinvointi kärsii, se näkyy sairauspoissaoloina ja työssä viihtymättömyytenä. Psyykkinen työ-

pahoinvointi yleistyy entistä enemmän ja suurin syy työpahoinvoinnin oireille on jatkuva kii-

reen tunne. (Virolainen, 2012, s. 18.) 

Virolaisen (2012) mukaan kiire vaikuttaa ihmisen kehon toimintoihin, kuten verenpaineen nou-

semiseen, vastustuskyvyn heikkenemiseen sekä hormonitoimintaan. Jokainen kokee kiireen eri 

tavoin, mutta tutkimukset osoittavat, että Suomi on yksi Euroopan maiden kärjessä oleva valtio 

kiireen tunteen kokemisessa. (Virolainen, 2012, s. 54.) 

Teknologisoituva maailma lisää kiireen tunnetta entisestää, sillä teknologia tuo mukanaan ta-

loudellisia ja sosiaalisia seurauksia (Virolainen, 2012, s. 55). Kiire näkyy myös opettajan työssä 
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päivittäin ja tämä vaikuttaa heikkenevästi opettajien psyykkiseen työhyvinvointiin. Tämän ta-

kia olisi tärkeää, että psyykkistä työhyvinvointia tuetaan huolehtimalla riittävästä työn, vapaa-

ajan ja levon suhteesta (Virolainen, 2012, s. 18).  

3.2 Työuupumus 

Työuupumus on asteittain kehittyvä stressioireyhtymä, joka voi loppua kohden muuttua uupu-

musasteiseksi, fyysisen sekä henkisen väsymyksen tilaksi (Hakanen, 2004, s. 22). Työuupu-

muksen omaava henkilö kokee kyynisyyttä omaa työtä kohtaan, sekä hänen ammatillinen itse-

tuntonsa heikkenee (Hakanen, 2004, s. 22). Kyyninen asenne työhön, sekä matala itsetunto voi 

heikentää työntekijän suorituskykyä toimia töissä sekä arjessa. Kasvatus- ja opetustyössä opet-

tajan mahdollinen työuupumus ja, siitä johtuva heikko suorituskyky vaikuttaa negatiivisesti 

työn laatuun sekä tavoitteisiin.  

Yleistä työuupumukseen sairastumiselle on se, että työnteko ottaa enemmän, kuin antaa. Tällä 

tarkoitetaan siis sitä, että työntekijä ei koe saavansa työstään tarpeeksi mielihyvää tai muuta 

palkkiota työn tekemisen vastineeksi. Uupunut työntekijä ei palaudu kunnolla töistään, ja va-

paapäivät sekä lomat saattavat mennä täysin työnteosta palautumiseen. (Hakanen, 2004, s. 23.) 

Hakanen (2004, s. 24) toteaa, että työuupumukseen olevan monia eri syitä, ja harvoin on nimet-

tävissä vain yksi syy. Työuupumus on monien asioiden yhtenäinen summa, ja yleensä syyt liit-

tyvät työtehtäviin, työpaikan vuorovaikutussuhteisiin sekä organisaatioon liittyviin tekijöihin. 

Hän kuitenkin jatkaa tekstiään muistuttamalla, että myös työntekijän henkilökohtaisessa elä-

mässä olevat asiat, kuten perhe-elämä tai muun elämän kuormitukset voi vaikuttaa työuupu-

mukseen. 

Tyypillisin ensimmäinen uupumuksen oire on väsymys. Kaikilla uupumus ei kehity samassa 

järjestyksessä, eikä jokainen uupunut henkilö koe koko oireiden kirjoa läpi. Uupumus on siis 

hyvin yksilöllistä. Toinen yleinen merkki uupumuksesta on se, että tekeminen aletaan kokea 

pakollisena suorittamisena. Pakonomainen suorittaminen koetaan usein vihaisena ja surullisena 

tapana tehdä töitä, sillä siinä vaiheessa oma jaksaminen ja tunteet on jouduttu siirtämään syrjään 

ja työntekeminen on pakkopullaa. (Uusitalo-Arola, 2019.)  

Työnteko, jossa omat tunteet ja jaksaminen on vaakalaudalla lisää työn kuormittavuuden koke-

musta entisestään, motivaatio työn tekoon heikkenee ja täten myös työnlaatu kärsii huomatta-
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vasti. Uusitalo-Arola (2019) toteaa tällaisten tunteiden vaikuttavan siihen, että oma elämä koe-

taan merkityksettömänä ja elämän köyhtymisenä. Kolmas yleinen uupumisen merkki on se, että 

itsestä ei saada enää parasta irti, ja luovuus kuihtuu. Myös haaveilu toisesta työstä on hälyttävä 

merkki uupumisesta. (Uusitalo-Arola, 2019.) 
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4 Opettajien työn moninaisuus ja työhyvinvointi 

Tässä kappaleessa tarkastellaan alkuun opettajan työn moninaisuutta, jonka jälkeen kerrotaan 

opettajien työhyvinvoinnista viitaten edellisten vuosien työolobarometritutkimuksiin. Työolo-

barometri tutkimukset, joihin viitataan, on vuosien 2017, 2019 ja 2021 opetusalan ammattijär-

jestön OAJ:n tekemiä tutkimuksia. Tarkoituksena on tarkastella näiden tutkimusten tuloksia ja 

vertailla niitä toisiinsa, sekä päätellä, mihin suuntaan opettajien työhyvinvointi on menossa tu-

levaisuudessa. Lisäksi tarkastellaan ulkomaisia tutkimuksia opettajien työhyvinvoinnista ja 

vertaillaan tuloksia Suomessa tehtyihin tuloksiin.  

4.1 Opettajien työn moninaisuus  

Opettajan työ on monipuolista ja enenevissä määrin työn vaatimuksen laajenevat sekä vastuul-

lisuus, arviointi ja siitä johtuvat paperityöt lisääntyvät (Carlgren & Klette, 2008, s. 117). Luuk-

kaisen (2004, s. 298) mukaan opettajan työ on asiantuntijatyötä, jossa oppiminen ja kehittymi-

nen ovat työn keskeisimmät tavoitteet. Hän jatkaa tekstissään, että, jotta tavoitteisiin päästään, 

opettajien tulee olla valmiita kohtaamaan ja oppimaan koko ajan uutta yhteiskunnan muutosten 

mukana. Luukkainen toteaa, että ammattitaitoinen opettaja kokee jopa velvollisuudeksi kehittää 

itseään opettajana ja, että oman kehittymisen huolehtiminen on keskeinen osa opettajuutta. 

Myös Husu ja Toom (2016, s. 9) mainitsevat opettajan työn olevan ytimeltään vaativaa asian-

tuntijatyötä. Lisäksi he nostavat esille sen, kuinka opettajuus on ihmissuhdetyötä, johon ope-

tuksen lisäksi kuuluu yhteistyö moniammatillisten kollegoiden ja huoltajien kanssa.  

Hangelin ja Holmström (2020) tuovat artikkelissaan esille, että opettajan osaamisesta on tehty 

OVET-hankkeessa moniulotteinen opettajan osaaminen malli (MAP). Malli kokoaa yhteen 

opettajan ammatin keskeisimmät osaamisalueet, sekä sen, miten eri osaamisalueet näkyvät 

työssä. Malli perustuu Suomen yliopistojen yhteiseen näkemykseen opettajuudesta.  

Hangelin ja Holmström (2020) kertovat tekstissään, että malli jakaa opettajan taidot viiteen eri 

osa-alueeseen, jotka opettajan on työssään hallittava. Ensimmäinen osaamisalue liittyy opetuk-

sen ja oppimisen tietoperustaan, jonka pohjalta opetustilanteet toteutetaan. Toinen osaamisalue, 

jota opettajalta vaaditaan, on kognitiiviset taidot. Tähän kuuluu muun muassa ongelmanrat-

kaisu, luovuus sekä kriittinen ajattelu. Kyseiset taidot ovat tärkeitä, koska koulupäivät sisältävät 

monia eri tilanteita ja haasteita, jonka takia opettajan tulee osata muuttaa suunnitelmia nopeal-
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lakin aikavälillä. Kolmantena Hangelin ja Holmström tuovat esille vuorovaikutus- ja tunnetai-

tojen tärkeyden moninaistuvassa yhteiskunnassa. Lisäksi opettajan persoonalliset orientaatiot, 

eli minäkäsitys, ammatillinen identiteetti sekä uskomukset ja arvot ovat yksi opettajan osaamis-

alueista. Viimeisenä Hangelin ja Holmström toteavat, että opettajan on myös tärkeää pitää 

omasta ammatillisesta työhyvinvoinnistaan huolta. He perustelevat väitettään sillä, että hyvin-

voinnistaan huolehtiva opettaja voi hyvin työssään, hallitsee stressiä ja on joustava muutoksille.   

Opettajilta vaaditaan siis monia eri osaamisalueita, eikä opetus ole ainoa opettajan työn tehtävä. 

Ihanteellinen opettaja innostaa, tukee ja neuvoo oppilaita yksilöinä heidän oppimispoluillaan 

(Carlgren & Klette, 2008, s. 125).  

4.2 Opettajien työhyvinvointi Suomessa  

2017 vuoden tutkimuksen mukaan, jossa työolobarometrin avulla mitattiin opetusalan työstres-

siä, saatiin selville, että opettajat kokevat työstressiä usein muita ammatteja enemmän (Lerkka-

nen ym., 2020, s. 8). Stressillä tarkoitetaan tunnetta, jolloin ihminen kokee itsensä levottomaksi, 

jännittyneeksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, ja unettomuus voi vaivata, kun asiat pyörivät 

mielessä (Golnick & Ilves, 2019, s. 22). Lerkkanen ja kollegat (2020, s. 8) toteavat tutkimuk-

sessaan, että opettajat kokevat kuormitusta usein suuresta työmäärästä, jonka myötä opettajien 

työpäivät venyvät pitkiksi ja viikonloput kuluvat monella opettajalla töiden tekemiseen. He 

myös mainitsevat opettajan työhyvinvoinnilla olevan negatiivisia yhteyksiä opettajan vuoro-

vaikutuksen laatuun ja tämän myötä lasten ja nuorten koulutaitojen ja sosiaalisen valmiuksien 

kehitykseen.  

Taulukosta 1. nähdään, kuinka peruskoulun puolella opetettavien opettajien kokema työstressi 

on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2017 vastaajista 36 % ja 29 % kokivat työ-

stressiä silloin tällöin ja melko usein, sekä erittäin usein stressiä koki 11 % vastaajista. Vuonna 

2019 silloin tällöin kokema työstressi nousi 42 % ja vuonna 2021 silloin tällöin työstressiä koki 

38 % ja melko usein 28 %.  Taulukosta voidaan huomata, että melko usean ja erittäin usean 

osuus on noussut neljässä vuodessa yhteensä 2 %. 
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Taulukko 1. Luokanopettajien kokema työstressi vuosina 2017, 2019 ja 2021 (Lähteet: Golnick 

& Ilves, 2021, s. 26., Golnick & Ilves, 2019, s. 21., Länsikallio, Kinnunen & Ilves, 2018, s. 

19.). 

  2021 2019 2017 

erittäin harvoin 8 % 11 % 6 % 

melko harvoin 12 % 12 % 17 % 

silloin tällöin 38 % 42 % 36 % 

melko usein 28 % 23 % 29 % 

erittäin usein 14 % 13 % 11 % 

 

Kuitenkin tuoreemmassa vuoden 2021 OAJ:n tekemässä työolobarometrin tutkimuksessa käy 

ilmi, että enemmistö vastaajista on tyytyväinen työhönsä ja kokee työssään innostumisen tun-

teita. Tutkimus on julkaistu OPETTAJA-lehdessä, joka on neljäs paino vuodelta 2022. Manner 

(2022) kirjoittaa, että tutkimuksesta selvisi, että eniten tyytyväisiä työhön oli opettajat, jotka 

työskentelivät lukiossa tai yliopistossa ja eniten tyytymättömyyttä kokivat varhaiskasvatuksen-

opettajat. Vaikka tutkimuksesta ilmenee, että suurin osa opettajista kokee työnsä mielekkääksi, 

niin silti tyytyväisyys työhön laski seitsemällä prosenttiyksiköllä viime tutkimukseen, joka to-

teutettiin vuonna 2019. (Manner, 2022, s. 13). Sama asia voidaan todeta taulukosta 2., josta 

nähdään, että vuosina 2017, 2019 ja 2021 melko tyytyväisiä työhön on ollut yli puolet vastaa-

jista.  

Taulukko 2. Opettajien työtyytyväisyys vuosina 2017, 2019 ja 2021 (Lähteet: Golnick & Ilves, 

2021, s. 32., Golnick & Ilves, 2019, s. 29., Länsikallio ym., 2018, s. 26.). 

  2021 2019 2017 

erittäin tyytymätön 3 % 2 % 2 % 

melko tyytymätön 10 % 7 % 10 % 

neutraali 18 % 14 % 16 % 

melko tyytyväinen 51 % 55 % 53 % 

erittäin tyytyväinen 17 % 21 % 19 % 
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Tutkimuksesta ja taulukoista voidaan siis päätellä, että vaikka enemmistö opettajista kokee 

työnsä mielekkääksi, niin työnmäärä ja stressi vaikuttavat heikkenevästi opettajien työhyvin-

vointiin vuosi vuodelta enemmän.  

4.3 Opettajien työhyvinvointi ulkomailla  

Myös muualla maailmalla opettajien työhyvinvoinnista on ollut paljon puhetta, ja niin kuin 

Suomessa, myös muualla opettajat kokevat stressiä sekä työuupumusta ja tämä onkin suuri huo-

lenaihe monissa maissa. Erityisesti huolen aihetta tuo opettajien kokema stressi, joka ylikuor-

mittuessaan vaikuttaa negatiivisesti opettajien työkykyyn ja näin ollen oppilaiden oppimiseen. 

(Roffey, 2012, s. 9–19.)  

Kidger ja kollegat (2016, s. 77) toteaa kansainvälisten tutkimusten osoittavan, että opettajilla 

on suurempi riski sairastua mielenterveyshäiriöihin ja uupumiseen, verrattuna muihin ammat-

teihin. He jatkavat tekstissään, että muun muassa Iso-Britanniassa opettajat kärsivät stressistä 

ja ahdistuksesta jatkuvasti enenevissä määrin työssään ja kokevat vakavia mielenterveysongel-

mia työn takia.  

Kidger ym. (2016, s. 81) sanovat, että tulevaisuuden tutkimusten tulisi keskittyä niihin asioihin, 

jotka lievittävät opettajien kokemaa stressiä ja kasvattavat työtyytyväisyyttä sekä tukea työpai-

kalla. Useat tutkimukset osoittavat, että myös muualla maailmalla työyhteisön tuki koetaan 

isona osana työssä jaksamiseen, sekä esimiehen positiivisen palautteen tukevan opettajien työ-

hyvinvointia (Roffey, 2012, s. 13). Tällaiset tutkimukset ei vain auta opettajia, vaan tukevat 

myös opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita (Kidger ym., 2016, s. 81). 

Voidaan siis todeta, että myös muualla maailmalla opettajat kokevat kovaa stressiä ja jaksami-

nen on vaakalaudalla. Lisäksi tulokset osoittavat sen, että samat tekijät heikentävät sekä tukevat 

opettajien työhyvinvointia, kuin Suomessa.   
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5 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät  

Tulevassa kappaleessa käsitellään opettajien työhyvinvoinnin tukevia ja haastavia tekijöitä. 

Työhyvinvointiin voi vaikuttaa monet eri tekijät ja tässä kappaleessa tuodaan esiin tärkeimpiä 

asioita. Tekstissä käydään ensin läpi työhyvinvointia tukevia tekijöitä, jotka on alaotsikoitu tu-

kevien tekijöiden mukaan. Tämän jälkeen siirrytään haastaviin tekijöihin.  

5.1 Tukevat  

Vaikka opettajien työhyvinvoinnin huonontumisesta puhutaan paljon, on opettajan työssä silti 

paljon tekijöitä, jotka tukevat opettajan työhyvinvointia. Seuraavat alaotsikot tulevat käsittele-

mään tekijöitä, jotka tukevat opettajan työhyvinvointia.  Tekstissä käydään läpi muun muassa 

sitä, kuinka suuri merkitys työn imulla on työssä jaksamiseen, miten opettajien autonomia vai-

kuttaa työhyvinvointiin ja mitä positiivinen psykologia on.  

5.1.1 Työn imu 

Työn imulla tarkoitetaan tunnetta, kun työntekijä aidosti kokee motivaatiota ja myönteisiä tun-

teita työtään kohtaan. Työn imun kokeva työntekijä on valmis ponnistelemaan ja antamaan täy-

den panostuksen työn tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijä ponnistelee tavoitteiden eteen, 

koska kokee työnsä merkitykselliseksi ja työympäristönsä mielekkääksi. Työn imun kokeva 

henkilö nauttii työstään ja on työtään kohtaan tarmokas, omistautuminen, ja työntekoon uppou-

tuminen on helppoa. Työn imu on paras mahdollinen työhyvinvoinnin tila, joka edistää mah-

dollisuuksia lisätä laatua ja menestystä työssä. Lisäksi työn imua pystyy edistämään ja ylläpi-

tämään, joka mahdollistaa sen, että jokainen voi kokea työn imua omassa työssään. (Hakanen, 

2011, s. 38–41.)  

Jotta työnimu on mahdollista ja kokemus siitä mahdollisimman suurta, on tärkeää, että henkilö 

on palautunut hyvin ja kokee olonsa energiseksi (Sonnentag, Dormann, Demerouti, Bakker & 

Leiter, 2010). Suurta imua työtä kohtaan ei voi siis saada, jos olo on väsynyt ja kuormittunut. 

Opettajien työ on kuitenkin hyvin intensiivistä, joka voi helpottaa työn imuun pääsemistä. Li-

säksi oppilaiden positiivinen asenne ja motivaatio voi tarttua opettajaan ja näin ollen työn imu 

työtä kohtaan kasvaa. 
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5.1.2 Myönteinen ilmapiiri ja sosiaalinen tuki työssä  

Työhyvinvointi lähtee pitkälti koulusta ja työyhteisöstä, jossa ilmapiiri on hyvä, sekä esimiehen 

ja kollegoiden tuki riittävä. Tutkimukset osoittavatkin sosiaalisen tuen edistävän hyvinvointia 

ja lieventävän stressiä sekä vähentävän kuormittavuuden tunnetta (Pahkin, Vanhala & Lind-

ström, 2007, s. 15). Sosiaalinen tuki voi muun muassa olla käytännön apua, tietotukea ja arvos-

tusta (Sinokki, 2011, s. 176). Esimiehen arvostus ja myönteinen suhtautuminen tukee työhy-

vinvointia, sekä muilta kollegoilta saadut neuvot ja ehdotukset parantavat hyvinvointia merkit-

tävästi (Pahkin ym., 2007, s. 15).   

Sinokin (2011) mukaan hyvä työilmapiiri koostuu työyhteisön yhteisistä tavoitteista, selkeistä 

työtehtävistä, yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista, sekä sujuvasta yhteistyöstä kollegoi-

den kesken. Työpaikalla, jossa on hyvä työilmapiiri ei tarvitse kokea itseään huonommaksi tai 

ulkopuoliseksi muusta työyhteisöstä, vaan henkilö saadaan uskomaan, että hänestä välitetään, 

arvostetaan, ja että hän on yksi työyhteisön jäsen. (Sinokki, 2011, s. 175–176.) 

 Opettaja-lehdessä julkaistussa tekstissä Puranen (2022, s. 30) kirjoittaa, että toisten kuuntele-

minen on avain huolien vähentymiseen ja työhyvinvoinnin kasvuun. On tärkeää, että opettajat 

pystyvät keskustella keskenään, mutta myös esimiehen kanssa tilanteista ja ajatuksistaan, 

vaikka ne olisivatkin haastavia. Tämä vahvistaa opettajien työhyvinvointia ja heidän keski-

näistä luottamustansa toisia kohtaan.  

5.1.3 Työn merkityksellisyys, onnistumisen tunteet sekä muiden arvostus työtä kohtaan 

Kuten aiemmin jo todettiin, opettajan työ on monelle kutsumusammatti, joka jo itsessään tukee 

työhyvinvointia. Työtä tehdään intohimosta ja sitä arvostetaan. On tärkeää, että opettaja kokee 

työnsä merkitykselliseksi, jotta hän jaksaa työssä. Tikkanen (2022, s. 23) mainitseekin tekstis-

sään, että kun opettaja tuntee itsensä ja työn merkitykselliseksi, hän löytää samalla keinoja hy-

vinvointinsa ylläpitämiseen. Tunne, että opetustyö sekä opetusta sujuvoittavat toimet onnistu-

vat edistää työhyvinvointia ja tuo mielekkyyttä työn tekoon (Kauppi ym., 2022, s. 59). Kauppi 

ja kollegat (2022, s. 60) jatkavat, että vaikka toisinaan opettajan työ vaatii ponnisteluja ja vai-

keudet haastavat työtä, niin oppilaiden uusien taitojen oppiminen palkitsee opettajaa ja vahvis-

taa työhyvinvointia merkittävästi.  
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Lisäksi tunne siitä, että muu yhteiskunta arvostaa opettajien työtä, voi olla yksi työhyvinvointia 

tukeva tekijä. Muiden kehut ja arvostus työtä kohtaan motivoi jatkamaan työtä vaikeimmissakin 

tilanteissa ja nostattaa ammattiylpeyttä.  

5.1.4 Opettajien autonomia 

Moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa opettajat ovat hyvin autonomisia. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että vaikka opetussuunnitelma määrää sen, mitä opetuksessa pitää käydä läpi, on 

opettajalla valta ja vapaus toteuttaa opetus niin, kuin hän itse haluaa. Monissa maissa opetus-

suunnitelma laatii kasvatusalan virkamiesasiantuntijat, eikä itse opettajilla ole opetussuunnitel-

man suunnitteluun minkäänlaista valtaa (Krokfors, 2017, s. 248). Suomessa näin ei kuitenkaan 

ole, ja kaikki opettajat osallistuvat paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen (Krokfors, 2017, 

s. 248).  

Opettajien mahdollisuus päästä laatimaan paikallista opetussuunnitelmaa kertoo yhteiskunnan 

luottamuksesta opettajia kohtaan. Toisilta saatu luottamus tuo varmuutta omaan tekemiseen, ja 

tämän myötä voi myös vahvistaa työhyvinvointia. Autonomian tarkoittaa siis paljon valtaa ja 

vastuuta. Kun opettaja kokee, että hänellä on mahdollisuus hallita työtään, hänen työhyvinvoin-

tinsa kasvaa.  

5.1.5 Vapaa-aika ja harrastukset 

Enenevissä määrin suomalaiset arvostavat vapaa-aikaa ja pitävät sitä tärkeänä osana elämää 

(Liikkanen, 2004). Vaikka työ on ihmisen elämässä todella isossa roolissa ja suuri osa vuoro-

kaudesta kuuluu töiden parissa, on vapaa-ajan ylläpitäminen todella tärkeää niin fyysisen, että 

psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Vapaa-aika tukee yleistä hyvinvointia, ja näin ollen myös 

työhyvinvointi kohenee. Tutkimusten mukaan jopa yksi vapaa-päivä viikossa vähentää merkit-

tävästi stressiä ja lisää luovuutta (Viljamaa, 2022). Liikkanen (2004) toteaa, että koti, perhe, 

sekä muut sosiaaliset suhteet ovat vapaa-ajan keskeisimpiä asioita, jotka koetaan tärkeänä.  

Harrastukset tuovat vastapainoa arkeen ja usein harrastukseen mentäessä toimintaan uppoudu-

taan täysin ja unohdetaan muut arjen asiat. Harrastukset lisäävät arkeen sisältöä ja merkityksel-

lisyyttä ja usein lisäävät myös sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa.  
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5.1.6 Positiivinen psykologia 

Yksi työhyvinvointia tukeva tekijä on positiivinen psykologia. Positiivinen psykologia on tie-

teenala, joka tutkii hyvän elämän edistämistä ja sen tarkoituksena on tuoda esiin näkökulmia, 

jotka tekevät elämästä elämisen arvoista (Yrttiaho & Posio, 2021). Positiivinen psykologia on 

perinteisen psykologian yksi sivuaineista, jonka keskeisiä tutkimuskohteita on onnellisuus eli 

subjektiivinen hyvinvointi. Tutkimuksilla halutaan vastata kysymyksiin: ”Millainen on hyvä 

elämä?”, ”Mikä tekee meidät onnelliseksi?”. Positiivisen psykologian tarkoitus ei ole käännyt-

tää ihmisten asenteita jokaisesta asiasta positiiviseksi sekä ajatuksia hyväksi, vaan tarkoituk-

sena on löytää ihmisille yleinen hyvä mieli, sekä optimistinen asenne elämää kohtaa. Tarkoi-

tuksena ei ole sivuuttaa negatiivisia tunteita, vaan oppia kohtaamaan ne. (Yrttiaho & Posio, 

2021.) 

Myös Wenström (2020) toteaa tekstissään, että positiivinen psykologia ei ole sama asia kuin 

pakonomainen positiivinen ajattelu, vaan sen ajatuksena on omien vahvuuksien, voimavarojen 

ja arvojen tunnistaminen ja hyödyntäminen omaa elämää ja työtä koskevissa valinnoissa. Posi-

tiivinen psykologia on todellisen minän löytämistä ja kestävää onnellisuutta eri elämänalueilla 

(Wenström, 2020).  

Uusitalo-Malmivaara (2014) sanoo tekstissään, että positiivista psykologiaa ja terveydenhoitoa 

voidaan verrata keskenään.  Hän perustelee väitettään sillä, että, kun terveydenhoito toimii sai-

rauksien sekä yksilöiden toimintakyvyn tavoittamiseksi, niin myös positiivinen psykologiakin 

voi toimia niin. Voidaan siis todeta, että positiivisella psykologialla on suuri merkitys työhy-

vinvoinnin tukemiseen. 

Opettaja kohtaa arjessaan paljon hankalia asioita oppilaiden, heidän vanhempien tai työ ilma-

piirin kanssa. Vastoinkäymiset ja stressaavat tilanteen kuormittavat opettajaa ja voi näin ollen 

vaikuttaa negatiivisesti opettajan työhyvinvointiin. Positiivisen psykologian avulla opettaja voi 

vahvistaa hyvinvointitaitojaan kehittämällä ihmissuhdetaitoja, läsnäolotaitoja sekä selviytymis-

taitoja, ja kohdata tulevaisuudessa haastavat tilanteen entistä vahvempana (Yrttiaho & Posio, 

2021).  
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5.2 Haastavat tekijät 

Tekijöitä, jotka haastavat opettajan työhyvinvointia, näyttää olevan paljon, ja pääsääntöisesti 

kyseiset tekijät liittyvät opettajien suureen työmäärään, resurssien puuttumiseen, sekä työpai-

kalla vallitsevaan ilmapiiriin. Näitä kyseisiä ongelmia ja muita asioita käydään läpi tulevissa 

alaotsikoissa. Lisäksi tarkastellaan opettajien työstressiin ja suureen työmäärään liittyviä kuvia. 

5.2.1 Resurssien puute  

OPETTAJA-lehdessä 5.3.2018 julkaistussa Petri Kääriäisen tekstissä ”Uupuminen uhkaa” 

Kääriäinen toteaa entisenä pääluottamusmiehenä, että uupuvia opettajia yhdistää kolme samaa 

tekijää. Ensimmäisenä tekijänä Kääriäinen (5.3.2018) tuo esiin opettajien ylivahvan moraalin. 

Opettajat kokevat kovaa painetta siitä, että heidän tulisi antaa oppilailleen yksilöllistä tukea ja 

ohjausta, minkä perustuslaki ja opetussuunnitelmat lupaavat, vaikka resurssit ovat puutteellisia 

(Kääriäinen, 2018). Uskon, että jokainen opettaja haluaa antaa kaikkensa oppilailleen ja olla 

sitä myöten hyvä opettaja, joka pystyy tukemaan jokaista oppilasta tasapuolisesti. Valitettavasti 

tämä on todella haastavaa, etenkin, kun oppitunnit pitäisi eriyttää jokainen oppilas huomioiden. 

Kääriäinen (2018) toteaakin opettajien yrittävän paikata yhteiskunnan antamaa lupausta siitä, 

että jokaisella oppilaalla olisi oikeus kaikkeen yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen jopa opetta-

jien oman terveytensä kustannuksella.   

5.2.2 Uudet toimintakulttuurit ja hankkeet  

Toinen yhdistävä tekijä oli opettajien työnantajana toimiva kunta tai kuntaryhmä, joka muuttaa 

opetusta ja toimintakulttuuria (Kääriäinen, 2018). Kääriäinen (2018) toteaa, että kuntien ope-

tussuunnitelmat ovat entistä kunnianhimoisemmat ja ne ylittävät jopa valtakunnallisen opetus-

suunnitelmaperusteiden edellytykset. Opetussuunnitelman merkitys on koulumaailmassa to-

della tärkeä, sillä koko koulun toiminta ja opetus pohjautuu opetussuunnitelmassa olemassa 

olevaan sisältöön. Opetussuunnitelma on olemassa, jotta opetus olisi mahdollisimman laadu-

kasta ja yhdenvertaista kaikille oppilaille. Suomessa ei siis ole valtakunnallista opetussuunni-

telmaa, vaan meillä on valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta kunnat 

suunnittelevat oman opetussuunnitelman.  
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5.2.3 Vähäinen palautteen saaminen  

Kolmas yhdistävä tekijä oli se, ettei opettajat kokenut työnantajan arvostavat heidän työtään 

(Kääriäinen, 2018). Hän jatkaa mainitsemalla tekstissään, että osa opettajista ei ollut koskaan 

saanut esimieheltään palautetta työstä, tai sen laadusta.  

Palaute tuo tietoa toiminnan menestymisestä (Kupias, Peltola, Saloranta, 2013). Kupias ja kol-

legat (2013) kirjoittavat tekstissään, että palaute on osa työpaikan vuorovaikutusta, oppimista 

ja kehitystä, ja sen tavoitteena on työyhteisön ja työntekijöiden kehittäminen. He jatkavat teks-

tissään, että palautteen saaminen on mille tahansa organisaatiolla välttämätöntä, ja jos palautetta 

ei saada, vaarana on työntekijöiden eksyminen reitiltä. Tällä he tarkoittavat sitä, että työntekijät 

tekevät pelkästään sellaisia asioita, jotka ovat heille helppoja, eikä näin ollen työntekijät kehity 

työssään. (Kupias ym., 2012.)  

Jotta työntekijänä pystyy kehittymään, palautteen saaminen on tärkeää. Etenkin vastavalmistu-

neille opettajille palautteen ja tuen saaminen on ensiarvioisen tärkeää oman ammatillisen kehi-

tyksen kannalta, olipa palaute sitten positiivista, tai kehittävää. Nykyaikana opettajilta odote-

taan jatkuvaa kehitystä ja vaatimukset ovat suuria, mutta opetuksen kehittäminen on vaikeaa, 

jos palaute on vähäistä tai jopa olematonta. Palautteen saaminen ja sen myötä oman toiminnan 

kehittäminen motivoi ja antaa mahdollisuuksia edetä urallaan, joka näin ollen myös edistää 

työhyvinvointia, kun taas vähäinen palaute ja tuki ei motivoi lainkaan.  

5.2.4 Työhön käytetty aika ja työnmäärä 

Opettajan päivät eivät koostu ainoastaan oppituntien suunnittelusta ja pitämisestä, vaan työhön 

kuuluu paljon myös palavereja, välitunti valvontaa, tukiopetuksia, arviointityötä sekä monia 

muita työtehtäviä. Lisäksi opettajan työt eivät jää työpaikalle, vaan töitä tehdään kotona iltaisin 

ja jopa viikonloppuisin. Työmäärä on siis hyvin suuri ja kiire häiritsee työntekoa, joka näin 

ollen heikentää opettajien työhyvinvointia.  
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Kuva 1. Punaisella esitetty kokoaikaisten opettajien keskimääräinen työaika viikossa ja sinisellä 

opettajien tekemä keskimääräinen työaika normaalin työajan ulkopuolella (Lähde: Golnick & 

Ilves, 2021, s. 12). 

Kuvasta 1. voidaan todeta, että työhön käytetty aika vuodesta 2017 vuoteen 2019 on hieman 

laskenut, mutta noussut taas vuonna 2021. Lisäksi kuvasta huomataan opettajien tekevän töitä 

jopa yli 15 tuntia viikossa normaalin työajan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa siis noin kolmea 

tuntia/arkipäivä työtä, joka on vapaa-ajasta pois ja josta ei makseta palkkaa.   

 

Kuva 2. Keskimääräinen opetusryhmien määrä opettajalla vuosina 2017, 2019 ja 2021 (Lähde: 

Golnick & Ilves, 2021, s. 12). 

Jo vuonna 2017 opettajien työnmäärä on eronnut selkeästi suomalaisten työmäärän keskiar-

vosta (Golnick & Vesala. 2021, s. 14). Kuvassa 2. kuvataan luokanopettajien keskimääräistä 
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opetusryhmien määrää, joka nähdään kasvaneen vuosien saatossa, ja vuonna 2021 opetusryh-

miä oli reilu 8 yhtä opettajaa kohden. Mitä enemmän opettajalla on opetusryhmiä, sitä suurem-

maksi työmäärä kasvaa. Lisäksi kasvaneet luokkakoot ja inkluusio lisäävät väistämättä opetta-

jien työmäärää. 

5.2.5 Eettiset tekijät 

Norrenan (2021) mukaan opettajan työn eettiset tekijät ovat suoraan yhteydessä työssä kuor-

mittumiseen ja työhyvinvointiin. Ammattietiikan kannalta keskeisiä osa-alueita opettajan 

työssä ovat uskottavuus eli osaaminen, asema ja auktoriteetti, jotka tuo opettajan asemaan pal-

jon arvovaltaan, mutta myös siten asettaa paineita (Noorena, 2021). 

Opettajan osaaminen luo uskottavuutta ja vaikka opettaja kuinka haluaisi tehdä työnsä oman 

osaamisen mukaan, silloin tällöin suorittamisen rimaa joutuu laskemaan (Norrena, 2021). Tämä 

voi johtua muun muassa resurssien puutteesta ja saattaa tuntua turhauttavalta, etenkin, kun ky-

seessä on ammatti, johon luodaan suuria paineita onnistua. Lisäksi opettajat ovat hyvin usein 

perfektionisteja, jotka tavoittelevat täydellisyyden kokemuksia. Työhyvinvoinnin kannalta olisi 

siis tärkeää, että opettaja pystyisi ymmärtämään sen, että jokaisen asian ei tarvitse hipoa täy-

dellisyyttä, eikä jokaista opetusmateriaalia tarvitse tehdä itse, vaan myös jo valmiita materiaa-

leja ja ideoita voi käyttää opetuksessa.  

Auktoriteetilla tarkoitetaan sitä, että henkilö kykenee täyttämään uskottavasti toiminnan odo-

tukset. Auktoriteetin rakentuminen riippuu niin persoonasta, mutta myös asemasta, ja lähtökoh-

taisesti opettajalla on jo virkansa puolesta auktoriteettia. Myös koulutus, osaaminen ja asian-

tuntijuus lisäävät auktoriteettia. Opettajan ammatissa auktoriteetti on hyvin olennaisessa osassa 

ja moni opettaja tukeekin auktoriteettiaan pitämällä luokan tiukasti hallussaan vahvalla struk-

tuurilla. (Norrena, 2021.)  

Työhyvinvoinnin edellytyksenä opettajan tulisi löytää omat tapansa toimia niin, että ympäristö 

luodaan turvalliseksi ja lämminhenkiseksi, vaikka luokan struktuurinen ylläpito olisi vahvaa 

(Norrena, 2021). Tämä luo sekä oppilaille, että opettajalle rutiineja ja turvaa kouluarkeen sekä 

edistää oppilaiden ja opettajan hyvinvointia.  
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6 Johtopäätökset  

Kandidaatin työssä tarkasteltiin tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan työhyvinvointiin. Tekijöitä 

tarkasteltiin tukevien ja haastavien tekijöiden kannalta. Ajatus lähteä tutkimaan kyseistä aihetta 

syntyi, kun opettajien työmäärästä ja jaksamisesta on puhuttu jo pitkään, ja silti vaikuttaa siltä, 

että työmäärät vain kasvavat vuosi vuodelta lisää.  

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että tekijöitä, jotka edistävät ja heikentävät työhyvinvointia on 

useita, ja usein nämä tekijät liittyvät jokseenkin työpaikalla vallitsevaan työorganisaatioon. 

Työpaikalla olevat toimintatavat, pelisäännöt ja työilmapiiri kollegoiden välillä ovat suuria te-

kijöitä sille, miltä työpaikalle saapuminen aamuisin tuntuu ja nauttiiko työpaikalla olemisesta.  

Työssä tarkasteltiin monipuolisesti eri tekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin niin tuke-

vasti, kuin haastavasti. Työstä saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että yksi merkittävim-

mistä tukevista tekijöistä on työnimu, jolla tarkoitetaan työhön uppotumista ja tunnetta, kun 

työtä tehdään suurella motivaatiolla ja halulla. Ihmisen kokiessa työnimun, hän ei koe työtä 

vastenmieliseksi ja jaksaa panostaa työnlaatuun kiitettävästi. Työnimuun voidaan rinnastaa po-

sitiivinen psykologia, jonka tarkoituksena on oppia löytämään elämästä positiivisia asioita ja 

kohtaamaan elämä seikkailuna ylä- ja alamäkineen. Opettajat kohtaavat päivittäin työssään 

haastavia tekijöitä, joten niiden avoin ja rohkea kohtaaminen helpottaa toimintaa ja edistää työ-

hyvinvointia. 

Työssä käsiteltiin myös työilmapiirin ja kollegoiden antavan tuen tärkeyttä. Kun työpaikalla 

vallitsee luotettava ja arvostettava ilmapiiri kollegoiden ja esimiehen välillä työhyvinvointi 

nousee ja yhteisöllisyyden tunne kasvaa. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kollegat 

pystyvät keskustelemaan asioista ja tarjoamaa tai kysymään apua tarpeen vaatiessa. Etenkin 

vasta valmistuneet opettajat voi kokea ammatillisen itsetunnon heikoksi, jonka takia on tärkeää, 

että avun pyytämiseen ei ole asetettu korkeaa kynnystä, vaan apua ja tukea annetaan. Myös 

muiden arvostus ammattia kohtaan nostaa työhyvinvointia ja ammattiylpeyttä. Opettajan työ 

on merkityksellistä ja hienoa työtä, joten on tärkeää, että opettajat kokevat saavansa arvostusta 

ja kiitosta työstään. Pienetkin teot ja sanat voivat olla hyvin tärkeitä, silloin kun työnmäärä 

tuntuu loputtomalta. On myös tärkeää, että opettaja kokee itse oman työnsä tärkeäksi ja saa 

työstään onnistumisen tunteita, joka nostaa motivaatiota. Muita työssä käsiteltyjä ja tärkeitä 

työhyvinvointia tukevia tekijöitä ovat muun muassa opettajien autonomia opetuksessa ja vapaa-
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ajan hallitseminen. Opettajan on tärkeää muistaa, että työt eivät lopu tekemällä ja hyvinvoinnin 

kannalta on tärkeää jättää aikaa myös vapaa-ajalle. 

Opettajia, jotka kokevat uupumista, yhdistää yleisesti kolme tekijää: ylivahva moraali ja siitä-

kin johtuva resurssien puute, uudet toimintatavat ja kulttuurin muutokset, sekä työstä saadun 

palautteen vähäisyys. Johtopäätösten mukaan, nämä ovat myös merkittävimpiä opettajien työ-

hyvinvointia haastavia tekijöitä. Opettaja voi kokea painetta ohjata ja tukea kaikkia oppilaita 

yksilöllisesti, vaikka yhden opettajan resurssit eivät siihen aina mitenkään pysty. Opettajan vas-

tuulla olevien opetusryhmien määrä on viimeisen 4 vuoden aikana noussut Suomessa keski-

määrin jopa kahdella opetusryhmällä. Myös luokkakokojen kasvaminen ja inkluusio vaikutta-

vat negatiivisesti resurssien riittämiseen. 

Tekijät, jotka haastavat opettajien työhyvinvointia, näkyvät usein myös kasvavina työmäärinä. 

Opettajien vapaa-ajalla ja viikonloppuisin tekemä työaika on viimeisen 4 vuoden aikana kas-

vanut keskimäärin noin 1,7 tuntia. Vuonna 2021 opettajat tekivät keskimäärin jopa 17,4 tuntia 

ylimääräistä työtä. Kasvanut työnmäärä ja uudistuneet toimintakulttuurit heikentävät suoraan 

opettajien työhyvinvointia, sekä vaikuttavat opettajien eettisiin tekijöihin ja kasvattavat opetta-

jien paineita heidän asemastaan, osaamisestaan ja auktoriteetistaan. 

Opettajien työhyvinvointi niin Suomessa, kuin ulkomaillakin on huonontunut viime aikoina ja 

tutkimusta opettajien työhyvinvointia parantavista tekijöistä ja niiden käytäntöön tuomisesta on 

hyvä ja tärkeää jatkaa. Opettajan on tärkeä muistaa itse vaikuttaa työhyvinvointiinsa sitä tuke-

villa tekijöillä.  
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7 Pohdinta 

Työssä tarkasteltiin opettajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Aihe on puhututtanut jo 

pitkään, mutta on silti edelleen ajankohtainen aihe jopa kansainvälisellä tasolla. Tämän takia 

tutkimusaineistoa löytyi laajalti, joka auttoi työn teossa ja tulosten saavuttamisessa. Ilmiön tut-

kiminen on perusteltua, koska opettajien tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua omaksi itsek-

seen ja yhteiskunnan jäseneksi, sekä opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (OPH, 2016, 

s. 19), eikä tämä onnistu, jos opettajat ovat uupuneita.  

Tarkoitus oli saada työn kautta tulevaa työelämää varten mahdollisimman paljon uusia näkö-

kulmia työntekoon, sekä työn ja vapaa-ajan erottamiseen.  Tulevan ammattini puolesta toivon, 

että työn myötä identiteetti opettajana kehittyy ja tiedän, mitkä tekijät edesauttavat tai mahdol-

lisesti haastavat työelämää. 

Yleisesti voidaan todeta, että vaikka useat opettajat kokevat työnsä kutsumukseksi ja merkityk-

selliseksi, on opettajien työhyvinvointi heikentymässä. Opettajan työ on kiireellistä ja työn 

suuri määrä kuormittaa opettajia niin paljon, että yhä useammat opettajat miettivät alanvaihtoa. 

Opettajien kokema uupumus ja stressi vaikuttaa väistämättä opetuksenlaatuun ja oppimistulok-

sien saavuttamiseen. Siksi on tärkeää, että opettajat muistavat jättää aikaa myös vapaa-ajalle ja 

palautumiseen. Opettajat työskentelevät työyhteisössä, jossa positiivisen työilmapiirin vaikutus 

työssä jaksamiseen on todella suuri. Toisten tuki, kannustus ja riittävä palautuminen voivat olla 

avaimia työn imuun, jossa työ koetaan mielekkäänä ja motivoivana.  

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja tulokset luotettavia, jos työ suoritetaan hy-

vän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Eettisesti hyvän tieteellisen käytännön kes-

keisimmät lähtökohdat ovat, että tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta 

sekä tarkkuutta koko työn ajan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6.) Tässä työssä 

käytetty tutkimusaineisto osoittaa tulokset luotettaviksi, sillä aineistoissa tulokset vastasivat toi-

siaan. Myös ulkomailla tehdyt tutkimukset tukevat aiheen yleisyyttä ja uskottavuutta. Työpro-

sessi oli mielenkiintoinen ja se antoi paljon uusia näkökulmia opettajien työn vaativuuteen ja 

työelämässä pärjäämiseen. Vaikka ennen työtä tehdyt oletukset opettajien työhyvinvoinnin las-

kusta osoittautui oikeaksi, yllätyksenä tuli se, kuinka paljon opettajalla on mahdollisuus myös 

itse vaikuttaa työhyvinvointiin.  

Työ mahdollistaa monipuolisten jatkotutkimusten tekemisen, sen laajuuden vuoksi. Työorgani-

saatio ja työpaikan sosiaalisen tuen merkitys työhyvinvoinnin kannalta tuli ilmi monesti työssä, 
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joten näiden jatkotutkimus voisi olla hyödyllistä. Myös opettajien kohtuuttoman suureen työ-

määrään ja pitkiin työpäiviin tulisi saada muutosta, jotta opettajat jaksavat työssään. Muutokset 

parempaa työhyvinvointia kohti on tärkeää, jotta vielä tulevaisuudessakin on halukkaita opet-

tajaksi opiskelevia nuoria. Niin kuin Opetusalan ammattijärjestön uutisessakin (26.10.2019) 

todetaan, opettajan työllä on suuri merkitys koko yhteiskunnalle, ja on tärkeää, että opettajan 

työtä tekevät henkilöt kokevat olevan hyvinvoivia, koulutettuja ja innostuneita (OAJ, 2019).  
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