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Johdanto

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ selvittää työolobaro-
metrillä kattavasti ja luotettavasti opettajien ja opetusalan 
esimiesten työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Baro-
metri toteutetaan kahden vuoden välein. Kyselyyn vastaa 
opettajia ja opetusalan esimiehiä koko Suomesta varhais-
kasvatuksesta yliopistoihin. 

Vuoden 2017 barometrin tulokset heijastavat yhteiskunnan 
muutosta ja resursointia koulutus-, kasvatus- ja tutkimus-
alaan. Barometrin tulokset ovat heikommat kuin vuonna 
2015, ja monessa kohdin on palattu vuoden 2013 tasolle. 

Työn ilo, innostuminen työstä ja työtyytyväisyys eivät enää 
kannattele opettajien ja esimiesten hyvinvointia. Työn kuor-
mitustekijöitä on liikaa eikä yhteistyö enää toimi samalla 
tavalla kuin aiemmin. Työaika ei riitä tehtäviin. Koettu työ-
kyky on heikentynyt ja töiden epätasainen jakautuminen 
kuormittaa ja heikentää työkykyä. Terveydelle vaarallista 
työstressiä koetaan enemmän kuin muualla työelämäs-
sä ja hallitsemattomat muutokset näyttävät lisäävän sitä. 

Liian moni opettaja ja esimies kokee epäasiallista kohtelua 
ja kiusaamista. Väkivaltaakin kokee yhä noin joka kymme-
nes. Terveyshaitat ja puutteet työoloissa aiheuttavat pois-
saoloja työstä.

Esimiehen ja johdon rooli työhyvinvoinnin johtajana on kor-
vaamaton. Esimiehen toiminta vaikuttaa merkittävästi lähes 
kaikkeen: työn hallintaan, työtyytyväisyyteen, työstä innos-
tumiseen, työssä koettu iloon ja työstressin määrään. Hyvä 
esimies saa työyksiköt toimimaan ja yhteistyön sujumaan. 
Myös ylemmän johdon toiminta vaikuttaa hyvinvointiin. 

Työolobarometrin tulokset olivat erityisen huolestuttavat 
ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa 
ja ammattikorkeakouluissa. 

Tuloksissa on ikäryhmien ja sukupuolten välillä vain vä-
hän eroja. Esimiesten ja opettajien tulosten välillä oli eroja. 
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1. Kyselyn  
toteutus

BAROMETRIN KYSELY toteutettiin marraskuussa 2017. Kyse-
ly lähetettiin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenille, 
jotka eivät toimi ammattiliiton luottamushenkilöinä (kuten 
järjestön valtuutettu, luottamusmies, yhdistyksen puheen-
johtaja tai työsuojeluvaltuutettu). 

Barometri sisältää OAJ:ssä kehitettyjä kysymyksiä ja Työter-
veyslaitoksen Parempi työyhteisö ParTy-kyselyn. Edelliset 
barometrit toteutettiin marraskuussa 2013 ja 2015.

tutkimuksen tAustALLA
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2. Kyselyn kattavuus, edustavuus  
ja vastanneiden perustiedot

KYSELYSSÄ OLI kattavasti vastaajia ympäri Suomen kaikilta 
koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloilta ja erikokoisista oppi-
laitoksista ja päiväkodeista. 

Kyselyyn vastanneiden työnantajajakauma vastaa hyvin 
alan todellista tilannetta. Kyselyyn vastanneista kunnan 
tai kunta yhtymän palveluksessa oli 74 % vuonna 2017 (77 % 
vuonna 2015 ja 81 % vuonna 2013) ja 25 % (2015: 17 %, 2013: 
11 %) yksityisen sekä 1 % (2015: 6 %, 2013: 7 %) valtion palve-
luksessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut on näissä tu-
loksissa tilastoitu yksityiseen sektoriin. 

Kyselyn vastausprosentti vuonna 2017 oli yhteensä 24,9 % 
(2015: 24,9 %, 2013: 38,5%). Vastausten määrä oli 1127 (2015: 
1076, 2013: 1347).

Ikäryhmät (%)

Tulokset on raportoitu oppilaitoksittain, kun vastaajien mää-
rä on ollut vähintään 60.

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 84 % vastaajista (2015: 
85 %, 2013: 84%). Osa-aikaista työtä teki yhä useampi 10  % 
(2015: 7 %, 2013: 6 %). Esimiehenä toimivia vastaajista oli 
11  % (2015: 15 %, 2013: 5 %). 

Vastaajia oli kaikista ikäluokista. Vastanneiden sukupuoli-
jakauma vastasi hyvin opetusalan jakaumaa. Vuonna 2017 
naisia oli vastaajista 77 % (2015: 75 %, 2013: 79%). Vuonna 
2017 esimiesvastaajista 31 % oli miehiä (2015: 38 %). Lukiois-
sa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
sekä kansan- ja kansalaisopistoissa oli vanhemmista ikä-
luokista enemmän vastaajia kuin muilla opetusalan sek-
toreilla. Vanhemmat ikäryhmät vastasivat kyselyyn aiem-
paa ahkerammin.

Kuvio 1. Vastanneiden ikäryhmät opetusalan sektoreilla ja yhteensä vuosina 2017, 2015 ja 2013.

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31–40

41–50

61vuotiaat tai vanhemmat

30vuotiaat tai nuoremmat 51–60

varhaiskasvatus

peruskoulu

lukio

ammatillinen oppilaitos

aikuiskoulutuskeskus

ammattikorkeakoulu

yliopisto

kansan tai kansalaisopisto

muut

2017

2015

2013
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2017 2015 2013

N % N % LN %

varhaiskasvatus 118 11 156 15 198 15

peruskoulu 297 26 339 32 514 39

lukio 163 15 127 12 190 14

ammatillinen oppilaitos 146 13 134 13 153 11

aikuiskoulutuskeskus 62 6 56 5 22 2

ammattikorkeakoulu 131 12 92 9 69 5

yliopisto 88 8 81 8 125 9

kansanopisto tai 
kansalais opisto

83 7 55 5 32 2

musiikkioppilaitos 20 2 26 2 24 2

muu 14 1 3 0 13 1

yhteensä 1 122 100 1 069 100 1 335 100

Oppilaitostyyppi ( jossa pääasiallinen tehtävä on)

Taulukko 1. Vastanneiden oppilaitos vuosina 2017, 2015 ja 2013.

2017 2015 2013

N % N % N %

lastentarhanopettaja 66 6 85 8 117 9

erityislastentarhanopettaja 12 1 12 1 20 1

päiväkodin johtaja 24 2 48 4 48 4

esiluokan- tai luokanopettaja 142 13 142 13 158 12

- esiluokanopettaja 16 1 * * * *

- luokanopettaja 126 11 * * * *

erityisopettaja tai erityisluokanopettaja 59 5 54 5 96 7

opinto-ohjaaja, oppilaan ohjaaja 23 2 25 2 37 3

lehtori, aineenopettaja 304 27 264 25 398 30

päätoiminen tuntiopettaja 73 6 77 7 111 8

tuntiopettaja 64 6 47 4 33 2

apulaisrehtori 12 1 9 1 14 1

rehtori 53 5 85 8 57 4

sivistystoimen- tai opetustoimenjohtaja tms. 7 1 * * * *

aikuiskoulutusjohtaja tai toimialajohtaja 9 1 16 1 10 1

opettaja 94 8 69 6 66 5

kouluttaja 50 4 40 4 20 1

yliopettaja 19 2 14 1 11 1

yliopistonlehtori tai vastaava 48 4 52 5 71 5

yliopistonopettaja tai  vastaava 36 3 24 2 26 2

muu 30 3 6 1 52 4

yhteensä 1 125 100 1 069 100 1 345 100

Ammattinimike

Taulukko 2. Vastanneiden ammattinimike vuosina 2017, 2015 ja 2013.
* Tietoa ei kysytty.
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3. Työviikko venyy
yhä enemmän

tutkimustuLokset

KOKOAIKAISTEN OPETTAJIEN ja opetusalan esimiesten kes-
kimääräinen työaika ylittää palkansaajien normaalin työvii-
kon työajan (37,9 tuntia). Tutkimus antaa viitteitä siitä, että 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä esimiesteh-
tävissä ylitetään sopimusten mukainen työaika. Esimiesten 
työaika on keskimäärin 43,7 tuntia (2015: 42,6) ja opettajien 
41,2 tuntia (2015: 40,5) viikossa. Opettajien ja esimiesten työ-
määrä on kahden vuoden aikana kasvanut huomattavasti.

Opettajista ja esimiehistä yli puolet (55 %) tekee töitä vii-
konloppuisin molempina päivinä. Lisäksi kaksi kolmasosaa 
(62 %) tekee töitä keskimäärin kolmena arki-iltana. 

Opettajat tekevät oppituntien ulkopuolista työtä keskimää-
rin 18,5 tuntia viikossa.

Vanhempien ikäluokkien opettajat tekevät suurimman mää-
rän viikoittaisia työtunteja. Työajan määrää selittää oppilai-
tos, jossa opettaja työskentelee. Yksilöiden välillä on eroja, 
ja hajontaa on kaikissa ikäluokissa vähintään yhden työ-
päivän verran.

�  
Ammattikorkea-
kouluissa ja yliopistoissa 
sekä esimiestehtävissä 
ylitetään sopimusten 
mukainen työaika.

�  
Opettajista ja 
esimiehistä yli 
puolet tekee töitä 
viikonloppuisin 
molempina päivinä.
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varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea
koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015

opettaja 39,6 39,7 40,8 39,2 40,0 47,0 41,3 35,0 41,2 40,5

keski hajonta 4,5 7,4 9,9 8,2 7,3 10,6 7,7 9,2 8,8 7,9

esimies 41,6 43,8 40,9 43,7 42,6

keski hajonta 4,0 6,5 9,5 7,4 5,6

Taulukko 3. Keskimääräinen kokoaikaisten työaika viikon aikana vuosina 2017 ja 2015.

Taulukko 4. Lapsi-/opiskelijaryhmien/oppituntien ulkopuolinen työ 
kokoaikaisilla opettajilla viikon aikana vuonna 2017 ja 2015.

2017 Keski
hajonta

N 2015 Keski
hajonta

N

varhaiskasvatus 14,1 14,2 98 14,7 15,0 130

peruskoulu 17,4 10,3 278 18,9 11,8 315

lukio 22,2 12,5 146 22,3 12,7 120

ammatillinen oppilaitos 16,1 12,2 114 16,3 11,5 113

aikuiskoulutuskeskus 17,4 12,4 38 19,3 13,8 32

ammattikorkeakoulu 30,7 14,5 97 29,9 15,4 71

yliopisto 29,2 12,6 66 30,0 14,9 66

kansanopisto tai 
kansalais opisto

21,4 11,9 48 15,5 11,8 27

yhteensä 20,3 13,4 910 20,0 14,0 894

–30 31–40 41–50 51–60 61–70 2017 2015

Keskiarvo 40,1 40,8 40,8 41,3 42,4 41,1 40,5

Keskihajonta 7,5 7,7 7,9 8,6 13,6 8,8 7,9

N 34 122 213 398 72 839 785

Taulukko 5. Kokoaikaisten opettajien työaika ikäryhmittäin vuosina 2017 ja 2015.

Työaika ikäryhmittäin (tuntia/viikko)

Oppituntien ulkopuolinen työ (tuntia/viikko)

Työaika (päätoimen hoitamiseen käytetty aika, tuntia/viikko)
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4. Työn määrä
kasvaa entisestään

TYÖN MÄÄRÄ on kasvanut huolestuttavasti ja eroaa selkeästi 
suomalaisen työelämän keskiarvosta. 59 % vastaajista ko-
kee, että töitä on liikaa erittäin tai melko usein (2015: 53 %, 
2013: 54 %). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokivat 
määräaikaisia useammin, että töitä on usein liikaa. 

Varhaiskasvatuksessa, ammattikorkeakouluissa ja lukiois-
sa tilanne koettiin heikoimmaksi. 31–60-vuotiaat kokivat 
työmääränsä suurimmaksi. 

Myös esimiehet kokivat työn määrän kasvaneen. 62 % il-
moitti, että töitä on liikaa melko tai erittäin usein (2015: 57 %)

Reilu kolmasosa (36 %) vastanneista koki, että voi itse vai-
kuttaa omaa työtään koskevaan päätöksentekoon. Vaikut-
tamismahdollisuudet ovat heikommat kuin suomalaisessa 
työelämässä keskimäärin. Ammatillisissa oppilaitoksissa vain 
23 % (2015: 21 %) koki, että oman työn kannalta tärkeisiin 
päätöksiin voi vaikuttaa erittäin tai melko paljon. 

Vaikuttamismahdollisuudet oman työn määrään ovat lievästi 
heikentyneet. Opettajista 28 % ja esimiehistä 33 % koki, että 
voi vaikuttaa erittäin tai melko paljon omaan työmääränsä. 
Varhaiskasvatuksessa, ammattikorkeakouluissa ja ammatil-

lisissa oppilaitoksissa työskentelevät kokivat voivansa vai-
kuttaa omaan työmääräänsä selvästi vähemmän kuin muut. 

Töiden oikeudenmukaisessa jakautumisessa jäädään sel-
västi suomalaisen työelämän keskiarvon alapuolelle. Enää 
vain kaksi viidestä (42 %) on sitä mieltä, että työt jakautuvat 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Varhaiskasvatukses-
sa (58 %) ja perusopetuksessa (52 %) töiden jakautuminen 
toteutuu parhaiten ja ammatillisissa oppilaitoksissa (24 %) 
ja aikuiskoulutuskeskuksissa (25 %) heikoiten.

Arvioitavien oppilaiden/opiskelijoiden määrä opettajaa koh-
den on selkeästi kasvanut kahdessa vuodessa. Määrä on 
erittäin suuri lukioissa ja korkeakouluissa.

Opetusryhmien määrä lukukauden aikana eri kasvatus- ja 
koulutusalan sektoreilla on keskimäärin 6,9 opettajaa koh-
den (2015: 6,7). Lukioissa opetusryhmien määrä on suurin.

Vastaajat kokevat, että he ovat kuitenkin työtehtävistä ja 
työn tavoitteista hyvin selvillä. Esimiestoiminnan hyväk-
si arvioineet tuntevat tehtävät ja tavoitteet erinomaisesti.

2017 Keski
hajonta

N 2015 Keski
hajonta

N

varhaiskasvatus 2,0 3,3 78 1,8 3,0 85

peruskoulu 6,3 4,4 246 6,5 4,3 259

lukio 11,3 4,1 130 12,0 3,5 101

ammatillinen  
oppilaitos

6,8 5,7 111 6,4 5,9 111

aikuiskoulutus-
keskus

8,4 8,7 38 6,0 4,7 35

ammatti-
korkeakoulu

6,4 3,5 92 6,5 5,0 76

yliopisto 10,8 36,7 65 6,2 5,0 70

kansanopisto tai 
kansalais opisto

7,2 4,5 42 9,3 5,5 30

yhteensä 7,3 11,5 812 6,7 5,2 783

Taulukko 6. Opetusryhmien määrä kokoaikaisilla opettajilla 
 syyslukukauden aikana vuonna 2017 ja 2015.

Opetusryhmien määrä
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2017 2015

Keskiarvo Keskihajonta N Keskiarvo N

varhaiskasvatus 22 14 80 21 90

peruskoulu 91 78 245 86 262

lukio 206 101 126 221 99

ammatillinen  
oppilaitos

103 108 110 95 111

aikuiskoulutus-
keskus

108 127 39 70 34

ammattikorkea-
koulu

174 113 94 168 76

yliopisto 139 134 68 139 70

kansanopisto tai 
kansalaisopisto

94 72 41 108 26

yhteensä 117 108 821 109 786

Taulukko 7. Keskimääräinen arvioitavien oppilaiden/opiskelijoiden määrä 
 koko aikaisilla opettajilla syyslukukauden aikana vuonna 2017 ja 2015.

Kuvio 2. Kuinka usein sinulla on liikaa töitä? Työn määrän kokeminen oppilaitoksittain 
vuosina 2017 ja koko aineiston keskiarvo vuosina 2015 ja 2013.

Arvioitavien oppilaiden/opiskelijoiden määrä

Kokemus työn määrästä (%)

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

melko harvoin

silloin tällöin

erittäin usein

erittäin harvoin melko usein

varhaiskasvatus

peruskoulu

lukio

ammatillinen oppilaitos

aikuiskoulutuskeskus

ammattikorkeakoulu

yliopisto

kansan tai kansalaisopisto

2017

2015

2013
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Taulukko 8. Omaan työmäärään vaikuttamismahdollisuudet oppilaitoksittain vuosina 2017, 2015 ja 2013.

Kuvio 3. Jakautuvatko työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työyhteisössäsi? 
 Töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti oppilaitoksittain vuosina 2017 ja 2015.

varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea
koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

erittäin vähän 17 5 7 16 8 18 6 13 11 8 8

melko vähän 31 25 23 25 23 26 24 11 24 21 21

jossain määrin 35 41 39 32 42 33 36 32 37 42 40

melko paljon 12 25 27 25 23 17 27 29 23 21 24

erittäin paljon 5 4 4 2 5 6 7 15 5 8 6

N 118 296 161 146 62 128 88 82 1114 1058 1339

Vaikuttamismahdollisuudet työn määrään (%)

Töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti

varhaiskasvatus

peruskoulu

lukio

ammatillinen oppilaitos

aikuiskoulutuskeskus

ammattikorkeakoulu

yliopisto

kansan tai kansalaisopisto

2017

2015

melko huonosti

jossain määrin

erittäin hyvin

erittäin huonosti melko hyvin

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Suurimmalla osalla kuormitus liittyi työmäärään.  
Kaksi kolmasosaa (66 %) mainitsi seuraavat tekijät:

 ⊲ työn liiallinen määrä työaikaan nähden 
 ⊲ lisääntyneet työtehtävät
 ⊲ suuret lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärät ryhmissä

Vastaajat kertoivat myös, että lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden 
lisääntyneiden ongelmien käsittely kuormittaa opettajia paljon.

Mikä on työssä kuormittavinta tällä hetkellä?

Työssä kuormittavinta

�  
Sekalainen työnkuva, pirstaleisuus, 
 uudet työtehtävät ja epäselvät tavoit-
teet, hektisyys, muutokset, tuen puute.

�  
Lisääntynyt oppilaiden ja erityis-
oppilaiden määrä, tavoitteet ja 
 odotukset ovat ylimitoitettuja 
mahdollisuuksiin nähden, työ-
määrä kaikkine palavereineen 
ja paperi töineen on kohtuuton.

�  
On unohdettu se tärkein eli lasten 
kanssa toimiminen ja oleminen. 
Tuntuu että kaikkein tärkeimmäksi 
on nostettu kaikenlainen kirjaaminen 
ja toiminnan näkyväksi tekeminen 
tavoilla, jotka eivät vanhempia edes 
kiinnosta. Tulee sellainen olo, että 
työntekoomme ei enää luoteta, vaan 
jokainen liike ja toiminta on doku-
mentoitava ja perusteltava.

� 
Jatkuva epätietoisuus 
omasta työstä, työn-
kuvasta ja odotuksista. 
Useita yt-neuvotteluita.

� 
Arvostuksen puute.

� 
Ongelmat 
 esimiestyössä.

� 
Elever som mår dåligt och är aggressiva, 
elevvårdsärenden.

�  
Opetuksen tavoitteiden ja 
siihen varattujen resurssien 
kohtaamattomuus.

� 
Erityisopetuksen hyvin toimivien ja 
 oppilaita tukevien rakenteiden purka-
minen. Kolmiportainen tuki ei toteudu.

� 
Koko ajan tulee lisää velvollisuuksia ja 
tuntuu siltä, että kaikki yhteiskunnan 
 ongelmat kasataan opettajien niskaan. 
 Ylhäältäpäin tulee ohjeita ja päätöksiä, 
 jotka ovat ihan toisesta todellisuudesta 
kuin työ koulussa.

�  
Oppilaiden huonovointisuus. 
Epärealistiset odotukset.  
Oma riittämättömyys.

� 
Opetuksen suunnitteluun ja 
 kehittämiseen ei ole enää aikaa,  
eikä kohta enää voimiakaan.  
Haluaisin panostaa enemmän  
omaan opettamiseen.
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5. Lähes joka
toista kiusataan

EPÄASIALLISEN KOHTELUN ja kiusaamisen kokemusten mää-
rä on erittäin huolestuttava. Kokemukset ovat lisääntyneet 
kahden vuoden aikana, ja nyt 47 % (2015: 41%, 2013: 36 %) 
oli kokenut viimeisen 12 kuukauden aikana epäasiallista 
kohtelua tai kiusaamista. Naisista 49 % ja miehistä 39  % 
koki viimeisen 12 kuukauden aikana epäasiallista kohtelua 
ja kiusaamista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eroja ei ollut.

Vastaajat kokivat, että eniten kiusaamista aiheuttavat oppi-
laat ja opiskelijat, mutta myös työyhteisöjen sisällä tapah-
tuu liian paljon epäasiallista kohtelua. 

Vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista 
oli kokenut 22 % vastaajista. Lähes joka kolmas varhaiskas-
vatuksessa työskentelevistä ja joka neljäs ammattikorkea-
kouluissa ja peruskouluissa työskentelevistä koki vakavaa 
ja toistuvaa kiusaamista.

Myös esimiehet ovat joutuneet epäasiallisen kohtelun ja 
kiusaamisen kohteeksi. Yli puolet (2015: 36 %) ilmoitti vuon-
na 2017 kokeneensa kiusaamista ja epäasiallista kohtelua 
erityisesti työtovereiden ja huoltajien taholta. Joka viides 
esimies ilmoitti, että kiusaaminen on ollut vakavaa ja tois-
tuvaa. 15 % ilmoitti, että kiusaajina ovat olleet työtoverit.

Eniten epäasiallista kohtelua ja kiusaamista olivat vuon-
na 2017 kokeneet peruskoulun päätoimiset tuntiopettajat, 
 erityisopettajat ja erityisluokanopettajat, lehtorit ja rehtorit.

Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen olivat aiheuttaneet 
viimeisen vuoden aikana noin joka kymmenennelle sai-
rauspoissaoloja työstä. Pitkien sairauspoissaolojen mää-
rä on vähäinen. 

KOULUTUS häirintä- ja konfliktitilanteiden kohtaamiseen ja 
niissä toimimiseen on erittäin vähäistä. Vain alle neljäsosa 
23 % (2015: 26 %, 2013: 25 %) oli saanut koulutusta häirintä- 
ja konfliktitilanteiden kohtaamiseen ja niissä toimimiseen 
viimeisen kahden vuoden aikana. 

Vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua ja kiusaamista kokeneet olivat 
muita tyytymättömämpiä esimiestoimintaan, työyhteisön toimivuuteen ja 
moniammatilliseen yhteistyöhön. He kokivat muita useammin, että heillä oli 
liikaa töitä, enemmän keskeytyksiä ja ristiriitaisia odotuksia ja että he eivät 
voi samalla tavalla käyttää tietoja ja taitoja työssään kuin muut. He kokivat, 
että kehityskeskustelusta ei ole ollut hyötyä omaan työhön. Nämä henki-
löt tunsivat omat ja organisaation tehtävät ja tavoitteet kuten muutkin, mut-
ta oman työyhteisön tehtävien ja tavoitteiden tunteminen ei ollut yhtä hyvää. 
Omaan työmäärään heillä oli vähemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin muilla. 
Työstressin ja väsymyksen kokeminen oli erittäin korkealla tasolla.

Vakava ja toistuva epäasiallinen kohtelu
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varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

oppilaiden / 
opiskelijoiden 
taholta

16 42 6 18 11 12 6 9 20 19 14

huoltajien 
 taholta

17 31 6 7 2 0 1 3 13 13 12

työtoverei-
den taholta

25 15 20 23 13 24 21 11 20 16 12

esimiehen 
 taholta

14 12 18 20 8 19 12 15 15 15 10

johdon 
 taholta

4 6 7 14 11 12 7 10 8 7 7

muu taho 2 1 0 2 0 4 3 2 2 1 2

 epäasiallista 
kohtelua / 
 kiusaamista 
kokeneet 
 yhteensä

52 61 39 49 32 44 33 30 47 41 36

Taulukko 9. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen 12 kuukauden aikana oppilaitoksittain 
vuonna 2017 ja koko aineiston keskiarvot vuosina 2017, 2015 ja 2013.

varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017

oppilaiden / 
 opiskelijoiden taholta

9 15 1 3 4 4 3 0 6

huoltajien  taholta 2 7 1 3 0 0 1 2 3

työtovereiden taholta 19 8 12 9 8 12 10 6 11

esimiehen  taholta 8 4 11 9 8 12 10 8 8

johdon  taholta 0 2 4 6 6 9 6 6 4

muu taho 4 1 3 1 0 1 4 2 2

 epäasiallista  kohtelua 
/ kiusaamista 
 kokeneet  yhteensä

30 24 17 20 18 26 19 14 22

Taulukko 10. Vakavat ja toistuvat epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen 12 kuukauden 
aikana oppilaitoksittain vuonna 2017.

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset (%)

Vakavat ja toistuvat epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset (%)
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Kuvio 4. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen 
12   kuukauden aikana esimiestehtävissä vuosina 2017 ja 2015.

% varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

kyllä 18 26 22 24 30 19 27 15 23 26 25

en 82 74 78 76 70 81 73 85 77 74 75

N 118 294 162 145 60 127 86 82 1107 1044 1306

Taulukko 11. Viimeisen kahden vuoden aikana saatu koulutus häirintä- sekä konfliktitilanteiden kohtaamiseen ja 
niissä toimimiseen oppilaitoksittain 2017 ja koko aineiston keskiarvo 2015 ja 2013 (kyllä-vastanneiden osuudet). 

Esimiesten kokema epäasiallinen kohtelu (%)

Koulutus häirintä- ja konfliktitilanteiden kohtaamiseen (%)

oppilaat / opiskelijat

huoltajat

työtoverit

esimies

johto

muu

yhteensä

% 10 20 30 40 50 60

2017

2015

2017 * 
epäasiallinen  kohtelu 
vakavaa ja toistuvaa
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2017 2015

Varhaiskasvatus

lastentarhanopettaja 52 44

erityislastentarhanopettaja 42 36

päiväkodin johtaja 50 29

Peruskoulu

erityisopettaja tai erityisluokanopettaja 67 65

päätoiminen tuntiopettaja 80 53

rehtori 59 51

lehtori, aineenopettaja 63 50

luokanopettaja tai esiluokanopettaja 55 45

Lukio

päätoiminen tuntiopettaja 30 40

lehtori, aineenopettaja 35 36

rehtori 59 18

Ammatillinen oppilaitos

lehtori, aineenopettaja 51 50

opettaja 50 47

päätoiminen tuntiopettaja 46 31

Aikuiskoulutuskeskus

kouluttaja 38 41

opettaja 25 27

Ammattikorkeakoulu

päätoiminen tuntiopettaja - 60

lehtori, aineenopettaja 46 44

yliopettaja 33 42

Yliopisto

yliopistonlehtori tai vastaava 46 35

yliopistonopettaja tai vastaava 19 17

Kansanopisto tai kansalaisopisto

opettaja 33 48

tuntiopettaja 35 25

Taulukko 12. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen 
kohteeksi joutuneet oppilaitoksittain ja nimikkeen 
mukaan (mukana ryhmät, joissa oli 5 tai enemmän 
havaintoja) vuosina 2017 ja 2015.

% 2017 2015 2013

ei työkyvyttömyyttä 91 91 89

alle 3 päivää 2 3 3

3–10 päivää 3 4 4

11–30 päivää 2 2 2

31–60 päivää 1 1 1

61–90 päivää 0 0 0

yli 90 päivää 0 0 2

Taulukko 13. Sairauspoissaolojen kesto epä-
asiallista kohtelua ja kiusaamista kokeneilla 
viimeisen 12 kuukauden aikana vuosina 2017, 
2015 ja 2013.

Epäasiallista kohtelua kokeneet (%) Sairauspoissaolot epäasiallista  
kohtelua ja kiusaamista kokeneilla (%)
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6. Väkivalta on vakava 
kuormitustekijä

VÄKIVALLAN JA VÄKIVALLAN UHAN määrä opettajien ja esi-
miesten työssä on pysynyt koko aineistossa samalla tasolla. 
Vuonna 2017 vastaajista 9 % ilmoitti kokeneensa väkivaltaa. 
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa väkivallan määrä 
on kuitenkin edelleen kasvanut. Väkivaltaa koetaan eniten 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja sitä kokevat 
eniten erityisopettajat, lastentarhanopettajat ja esiopettajat. 
Lapset ja oppilaat aiheuttavat väkivallasta suurimman osan. 

Väkivalta oli aiheuttanut vähemmän sairauspoissaoloja kuin 
aiemmin. Sairauspoissaoloja oli syntynyt 5 prosentille. Mu-
kana on kuitenkin myös pitkiä sairauspoissaoloja.

65 % vastanneista raportoi, että väkivaltatilanteissa toimi-
miseen on ohjeet ja menettelytavat. Perehdytystä ohjeiden 
noudattamiseen oli saanut 66 %. Varhaiskasvatuksessa (74 
%:ssa) ja perusopetuksessa (72 %:ssa) on parhaiten käytös-
sä menettelytavat ja ohjeet erilaisiin väkivaltatilanteisiin. 

KOULUTUSTA VÄKIVALTATILANTEIDEN kohtaamiseen ja niis-
sä toimimiseen annetaan vähän. Aikuiskoulutuskeskuk-
sissa, peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa joka 
kolmas oli saanut koulutusta viimeisen kahden vuoden ai-
kana. 75 % on sitä mieltä, että koulutus on auttanut hallit-
semaan väkivaltatilanteita.

VÄKIVALTAILMOITUKSEN esimiehelle ja työsuojeluvaltuute-
tulle oli tehnyt joka toinen, 49 % (2015: 44 %). Ilmoituksen 
tehneistä 53 % (2015: 52 %, 2013: 46 %) oli käynyt tilantees-
ta palautekeskustelun esimiehensä kanssa. Käyty keskus-
telu oli johtanut muutoksiin töiden/opetuksen järjeste-
lyissä joka kolmannessa (28 %) tapauksessa (2015: 28 %). 
Toiminta tapojen muuttumiseen keskustelu johti useam-
min (60 %:ssa tapauksista). Vain neljäsosa vastanneista oli 
sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuolto onnistui väki-
valtaisen käytöksen hallinnassa niin, ettei väkivaltatilanne 
enää toistunut.

KRIISI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAT on tehty lähes kai-
kissa (94 %) päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Pe-
rehdytyksen suunnitelmiin on saanut kaksi kolmasosaa 
(67 %) vastaajista. Suunnitelmien sisältö oli käyty henki-
löstön kanssa läpi 61 %:ssa päiväkodeista, kouluista ja op-
pilaitoksista.

Viimeisen kahden vuoden aikana hätätilanteisiin varautu-
mista oli harjoiteltu selvästi enemmän kuin aiemmin. Tu-
lipalotilanteesta pelastautumista oli harjoiteltu melkein 
jokaisessa työpaikassa. Muihin onnettomuusvaaroihin va-
rautumista ja pelastautumista oli harjoiteltu entistä useam-
min.

varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

tulipalo-
tilanteet

98 99 99 97 98 95 100 97 98 78 75

muut onnetto-
muus-/vaara-
tilanteet 

16 34 40 40 34 41 24 32 34 22 16

aseelliset 
hyökkäykset

7 16 20 18 11 8 2 8 14 8 8

muut 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 *

Taulukko 14. Harjoittelu hätä- ja onnettomuustilanteissa vuonna 2017, 2015 ja 2013.

Hätä- ja onnettomuustilanteiden varalle harjoittelu (%)

* Tieto puuttuu.
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varhais
kasvatus

peruskoulu lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

2017 2015 2013

31 15 4 3 3 9 9 10

Taulukko 16. Väkivallan kokeminen viimeisen 12 kuukauden aikana oppi-
laitoksittain vuonna 2017 ja koko aineiston keskiarvo vuodelta 2015 ja 2013.

2017 2015

Varhaiskasvatus

erityislastentarhanopettaja 50 55

lastentarhanopettaja 38 32

esiluokanopettaja 23 22

päiväkodin johtaja 13 15

Peruskoulu

erityisopettaja tai erityisluokanopettaja 31 21

luokanopettaja tai esiluokanopettaja 15 15

esiluokanopettaja 33 *

luokanopettaja 15 *

rehtori 9 11

lehtori, aineenopettaja 7 5

Lukio

rehtori 12 5

lehtori, aineenopettaja 3 3

Ammatillinen koulutus

erityisopettaja tai erityisluokanopettaja - 11

päätoiminen tuntiopettaja 6 3

kouluttaja 8 -

Aikuiskoulutus

kouluttaja 3 3

Kansanopisto tai kansalaisopisto

opettaja - 5

Taulukko 15. Väkivallan kohteeksi joutuneet ope-
tusalan sektoreilla ja nimikkeittäin vuosina 2017 
ja 2015 (mukana ryhmät, joissa oli 5 tai enemmän 
havaintoja)

% 2017 2015

ei työkyvyttömyyttä 95 90

alle 3 päivää 3 4

3–10 päivää 1 1

11–30 päivää 0 2

31–60 päivää 0 0

61–90 päivää 1 0

yli 90 päivää 0 2

Taulukko 17. Sairauspoissaolojen  kesto 
väkivaltaa viimeisen 12 kuukauden 
 aikana kokeneilla yhteensä vuosina 
2017 ja 2015.

Työpaikalla / työssä väkivaltaa kokeneet yhteensä (%)

Väkivaltaa kokeneet (%) Sairauspoissaolot 
 väkivaltaa kokeneilla (%)

* Ei pystytä erittelemään vuoden 2015 tietoja.
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KYSELYSSÄ VASTAAJIA PYYDETTIIN arvioimaan nykyistä työ-
kykyään asteikolla 0−10. Arviolla on suuri ennustearvo työ-
kyvyttömyyseläköitymisessä. Vastaajien työkyvyn keskiarvo 
on laskenut edelleen ja on nyt alle kahdeksan (7,8). Vuonna 
2013 keskiarvo oli 8,2 ja 8,0 vuonna 2015. Esimiesten työ-
kykyarvio oli parempi kuin opettajien. 

Työstressiä erittäin paljon kokeneiden työkykyarvio oli sel-
västi matalampi kuin muiden. Myös vakavaa ja toistuvaa 
epäasiallista kohtelua ja kiusaamista kokeneiden työkyky-
arvio oli matalampi. 

Esimiehen toimintaan tyytyväiset arvioivat työkykynsä mui-
ta korkeammaksi (8,2), tyytymättömien arviot olivat hei-
kompia (7,6). 

2017 N 2015 N

Esimies 8,1 118 8,5 157

Ei 7,7 985 8,0 903

Nainen 7,8 835 8,0 793

Mies 7,8 258 8,0 261

–30 7,8 43 8,5 39

31–40 7,6 145 8,1 176

41–50 8,0 266 8,0 347

51–60 7,8 534 8,0 421

61– 7,7 105 8,1 65

Vakinainen 7,8 917 8,0 879

Määräaikainen 7,9 171 8,2 157

Stressiä erittäin usein kokenut 6,5 171 6,5 109

Vakavaa ja jatkuvaa  
epäasiallista kohtelua kokenut

7,3 250 - -

Ei kehityskeskustelua 7,7 302 7,9 299

Kyllä, kehityskeskustelu  
kerran vuodessa

7,8 714 8,1 689

Kyllä, vähintään kaksi kertaa 
 kehityskeskustelu vuodessa

8,0 83 8,3 66

Taulukko 18. Työkykyarviot vuonna 2017 ja 2015.

Kehityskeskustelujen käymisellä oli vaikutusta koettuun 
työkykyyn. Jos keskustelu oli käyty kaksi kertaa vuoden 
aikana, työkykyarvio oli korkeampi. 

Työkykyarvioissa ei ollut merkittäviä eroja oppilaitoksit-
tain. Parhaat arviot olivat lukioista, peruskouluista ja kan-
san- tai kansalaisopistoista (7,9) ja heikoin arvio ammatti-
korkeakouluista (7,5). 

Alle 31-vuotiaiden keskiarvo oli selvästi muita ikäryhmiä 
matalampi verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Vastaa-
jajoukko on tosin pienehkö.

Työkykyarviot
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TYÖSTRESSIN MÄÄRÄ on selvästi korkeampi kuin suomalai-
sessa työelämässä keskimäärin. Vastaajista 43 % (2015: 33 
%, 2013: 32 %) koki erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa 
stressiä. Työstressiä harvoin ja melko harvoin kokeneiden 
määrä oli vähentynyt 21 %:iin (2015: 28 %, 2013: 28 %). Vas-
taajista 40 % (2015: 36 %, 2013: 31 %) koki itsensä erittäin 
tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. 

Ammattikorkeakouluissa oli palattu työstressin kokemi-
sessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Vuonna 2013 
ja 2017 ammattikorkeakouluissa yli puolet (53 %) koki erit-
täin tai melko paljon työn aiheuttamaa stressiä. Yliopistois-

sa työstressiä erittäin tai melko paljon koki 46 %, varhais-
kasvatuksessa 45 % ja lukioissa 44 %. 

TYÖSTRESSIN MÄÄRÄ oli kasvanut erittäin huolestuttavasti 
kaikissa ikäryhmissä. Nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryh-
mässä työstressin kokeminen oli lisääntynyt selvästi ver-
rattuna vuoteen 2015. 

Työstressin kokemisessa ei ole eroa miesten ja naisten vä-
lillä. Esimiestyöhön tyytyväisillä työstressin kokeminen on 
merkittävästi vähäisempää.

Työstressi oppilaitoksittain ja opetusalalla keskimäärin (%)

Stressi
Stressillä tarkoitetaan 
 tilannetta, jossa ihminen 
tuntee itsensä jännittyneeksi, 
levottomaksi, hermostuneeksi, 
ahdistuneeksi tai hänen 
on vaikea nukkua asioiden 
 vaivatessa jatkuvasti mieltä.

% varhais
kasvatus

peruskoulu lukio  ammatillinen 
oppi laitos

aikuiskoulu
tuskeskus

ammatti
korkeakoulu

yliopisto kansan  tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015

erittäin 
harvoin

8 10 6 11 5 6 7 8 12 7 9 3 6 14 9 9

melko 
harvoin

12 19 17 19 15 17 8 16 13 23 10 13 13 14 23 26

silloin 
 tällöin

35 42 36 37 36 40 42 33 35 38 28 47 36 43 40 34

melko 
usein

25 21 29 23 27 23 28 32 23 20 29 26 32 20 17 19

erittäin 
usein

20 8 11 10 17 14 15 11 17 13 23 11 14 10 11 11

N 116 154 297 335 162 124 145 132 60 56 129 90 87 81 82 53

% Opetusala  keskimäärin

2017 2015 2013

erittäin harvoin 7 10 9

melko harvoin 14 18 19

silloin  tällöin 36 39 40

melko usein 27 23 23

erittäin usein 15 10 10

N 1111 1054 1328

Taulukko 19a. Tunnetko työn aiheuttamaa stressiä? Työstressi oppilaitoksittain ja koulutus- ja kasvatusalalla 
vuosina 2015 ja 2017.

Taulukko 19    b. Tunnetko 
työn aiheuttamaa  stressiä? 
Työstressi opetusalalla 
 keskimäärin vuosina  
2017, 2015 ja 2013.
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Työstressin kokeminen ikäryhmittäin

Kuvio 5. Tunnetko työn aiheuttamaa stressiä?  
Työstressi ikäryhmittäin vuosina 2013, 2015 ja 2017. 

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31–40-vuotiaat

41–50-vuotiaat

61-vuotiaat tai 
vanhemmat

yhteensä

30-vuotiaat  
tai nuoremmat

51–60-vuotiaat

2013

2015

2017

2013

2015

2017

2013

2015

2017

2013

2015

2017

2013

2015

2017

2013

2015

2017

melko harvoin

silloin tällöin

erittäin usein

erittäin harvoin melko usein
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Esimiestoiminnan vaikutus työstressin kokemiseen

Kuvio 6. Tunnetko työn aiheuttamaa stressiä?  
  Esimiestoiminnan vaikutus työstressin kokemiseen vuonna 2017.

melko harvoin

silloin tällöin

erittäin usein

erittäin harvoin melko usein

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

* Kuvion asteikko on viisiportainen Likert-asteikko (1–5), jonka paras arvosana on 
viisi. Kuudesta  väitteestä on laskettu keskiarvo. Hyväksi esimieheksi määriteltiin 
ne, joiden keskiarvotulos on 4–5.
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ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnissa
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ESIMIESTEN TOIMINTA koettiin heikommaksi kuin vuonna 
2015. Esimiesten toimintaa koskevat arviot eroavat selvästi 
suomalaisen työelämän keskiarvosta. Tasapuolinen kohte-
lu, tuki ja apu tehtävien hoitamiseen ja rakentava palaute 
työssä onnistumisesta saivat vastaajilta heikoimmat arvi-
ot. Vastaajien mielestä esimiestaidoista heikkeni kahden 
vuoden aikana eniten se, miten tasapuolista ja kannusta-
vaa kohtelu työssä kehittymiseen oli. Ammatillisissa oppilai-
toksissa esimiesarviot olivat selvästi heikoimmat. Esimiehet 
itse arvioivat kaikki lähimmän esimiehen toimintaa koske-
vat väittämät selvästi paremmiksi kuin opettajat.

Kaksi kolmasosaa (64 %) vastanneista ilmoitti, että esimies 
kohtelee erittäin tai melko usein kaikkia työntekijöitä ta-
sapuolisesti. Ammatillisissa oppilaitoksissa kohtelu (48 %) 
koetaan selvästi heikoimmaksi. 

Kaksi kolmasosaa (62 %) vastaajista ja alle 31-vuotiaista neljä 
viidestä kokee, että saa tarvittaessa riittävästi tukea ja apua 
esimieheltään työtehtäviensä hoitamiseen. 

Vastanneista kaksi kolmasosaa eli 63 % (2015: 66 %, 2013: 
63 %) ilmoitti, että esimies huomioi työntekijöiden mielipi-
teet tärkeissä asioissa erittäin tai melko usein. Ammatilli-
sissa oppilaitoksissa työskentelevistä vain 47 % (2015: 50 
%) ja kansanopistoissa 57 % (2015: 52 %) ilmoitti, että esi-
mies huomioi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa 
erittäin tai melko usein. 

KEHITYSKESKUSTELUJA käydään kuten muuallakin suo-
malaisessa työelämässä, mutta niiden hyöty työn kannal-
ta koetaan yhä heikommaksi. Kehityskeskusteluja käy 73 % 
vastaajista (2015: 72 %). Opettajista vain 23 % ja esimiehis-
tä 39 % (2015: 43 %) koki saavansa hyötyä keskusteluista. 
Kehityskeskusteluja käydään heikoimmin kansan- ja kan-
salaisopistoissa, joissa kolme viidestä ei ole niitä käynyt. 

Hyväksi koetulla esimiestoiminnalla on merkittävä yhteys: 
 ⊲ työn hallintaan 
 ⊲ työtyytyväisyyteen 
 ⊲ työstä innostumiseen ja työssä koettuun iloon 
 ⊲ kokemukseen siitä, että voi vaikuttaa omaa työtään 

koskeviin tärkeisiin päätöksiin
 ⊲ omaan työmäärään
 ⊲ työryhmien toimivuuteen, kehittämisaktiivisuuteen ja 

ryhmien väliseen yhteistyöhön 

Esimiestoiminnalla on merkittävä yhteys myös
 ⊲ työstressiin ja
 ⊲ poikkeukselliseen väsymykseen 

TYÖSTRESSIÄ KOKI kolmasosa (31 %) niistä, jotka arvioivat 
esimiestyön täysin tai melko riittäväksi. Sen sijaan joka toi-
nen vastaaja (49 %) koki stressiä, jos esimiestoiminta oli täy-
sin tai melko riittämätöntä. 

Opettajista 35 % ja esimiehistä kaksi kolmasosaa (64 %) oli 
sitä mieltä, että tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä 
toimi erittäin tai melko hyvin. Tulos on heikentynyt vuo-
desta 2013 alkaen. Parhaiten tiedonkulku toimi peruskou-
luissa (48 %) ja lukioissa (43 %) ja heikoimmin ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joissa vain joka viides (19 %) piti tiedonkul-
kua toimivana. 

Vastanneista 36 % (2015: 45 %, 2013: 38 %) luottaa erittäin 
tai melko paljon johdon päätöksentekoon. Nuorimmasta 
ikäryhmästä yli puolet luottaa johdon päätöksentekoon, 
vanhimmasta ikäryhmästä vain neljäsosa (26 %).

Esimiesten luottamus johtoon on selvästi korkeampi eli 64 
% (2015: 68 %, 2013: 64 %). Peruskouluissa 47 % ja ammat-
tioppilaitoksissa työskentelevistä 21 % luottaa erittäin tai 
melko paljon johdon päätöksentekoon. 

Kolmasosa vastanneista on sitä mieltä, että johto on erit-
täin tai melko paljon kiinnostunut henkilöstön mielipiteistä 
työhön liittyvissä asioissa. Peruskouluissa ja lukioissa kak-
si viidestä kokee, että johto on kiinnostunut mielipiteistä. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksis-
sa vain alle viidesosa oli tätä mieltä.

OPETTAJISTA vain 38 % koki, että työpaikalla panostetaan 
toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen erittäin tai melko 
paljon. Esimiehistä sen sijaan jopa 71 % (2015: 69 %, 2013: 
60 %) oli sitä mieltä, että toimintaan ja henkilöstön kehit-
tämiseen panostetaan erittäin tai melko paljon. Ammatilli-
sissa oppilaitoksissa vain neljäsosa kokee, että toimintaan 
ja henkilöstön kehittämiseen panostetaan. Varhaiskasva-
tuksessa ja peruskouluissa henkilöstön kehittämiseen pa-
nostetaan eniten.
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% varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

erittäin 
harvoin

7 4 9 14 13 9 9 13 9 7 6

melko 
harvoin

14 9 10 9 6 6 7 4 9 15 8

silloin 
tällöin

12 15 15 29 15 23 19 19 18 28 18

melko 
usein

45 38 38 36 45 35 31 39 38 42 40

erittäin 
usein

22 34 27 12 21 27 34 26 27 8 28

N 116 291 162 146 62 124 86 80 1099 1051 1325

Taulukko 20. Vastaajien arvio 2017 siitä, kohteleeko lähin esimies työntekijöitä tasapuolisesti ja koko aineiston 
keskiarvot vuosina 2015 ja 2013.

2017 2015 2013

Saatko tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäsi työtehtäviesi hoitamiseen? 61 65 64

Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista? 59 64 64

Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi? 45 48 47

Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään työssäsi? 57 60 56

Taulukko 21. Lähiesimiehen melko tai täysin riittävä tuki ja apu, tiedon antaminen, palaute ja 
kannustaminen työssä kehittymiseen vuosina 2017, 2015 ja 2013.

Tasapuolinen kohtelu (%)

Lähiesimieheltä saatu tuki (%)

Vastaajat ovat arvioineet omaa lähiesimiestään seuraavien kuuden väitteen avulla:
 ⊲ Huomioiko esimiehesi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa?
 ⊲ Kohteleeko esimiehesi kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti?
 ⊲ Saatko tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäsi työtehtäviesi hoitamiseen?
 ⊲ Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista?
 ⊲ Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi?
 ⊲ Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään työssäsi?

Asteikko on viisiportainen Likert-asteikko (1–5), jonka paras arvosana on viisi. Kuudesta  väitteestä 
on laskettu keskiarvo. Hyväksi esimieheksi määriteltiin ne, joiden keskiarvotulos on 4–5.

Hyvä esimies -määritelmä
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Esimiestoiminnan vaikutus työtyytyväisyyteen

Esimiestoiminnan vaikutus työstä innostumiseen ja työhön syventymiseen

Kuvio 7. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi?  Esimiestoiminnan vaikutus 
työtyytyväisyyteen vuonna 2017.

Kuvio 8a. Kuinka usein olet innostunut työstäsi?  
  Esimiestoiminnan vaikutus työstä innostumiseen vuonna 2017.

Kuvio 8b. Kuinka usein sinusta on mukavaa syventyä työhösi?  
  Esimiestoiminnan vaikutus työhön syventymiseen vuonna 2017.

melko tyytymätön

melko harvoin

en tyytymätön, en tyytyväinen

silloin tällöin

erittäin tyytyväinen

erittäin usein

erittäin tyytymätön

erittäin harvoin

melko tyytyväinen

melko usein

%

%
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90
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90
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100

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

* Kuvioiden asteikko on viisiportainen Likert-asteikko (1–5), jonka paras arvosana on 
viisi. Kuudesta  väitteestä on laskettu keskiarvo. Hyväksi esimieheksi määriteltiin ne, 
joiden keskiarvotulos on 4–5.
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varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015

täysin eri 
mieltä

4 6 7 15 13 16 9 15 9 7

melko eri 
mieltä

13 16 14 28 11 20 22 12 18 15

ei samaa 
muttei eri-
kään mieltä

30 31 33 32 37 31 30 32 31 35

lähes samaa 
mieltä

42 37 37 20 37 27 37 30 34 31

täysin  samaa 
mieltä

10 11 9 5 2 6 2 11 8 12

N 115 295 161 144 62 128 87 82 1105 1048

Taulukko 22. Toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen oppilaitoksittain vuosina 2017 ja 2015. 

% varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio amma
tillinen 

 oppilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti 
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015

erittäin 
huonosti

5 4 6 13 15 14 22 17 10 7

melko 
 huonosti

19 14 21 31 19 21 24 18 20 17

jossain 
määrin

38 33 30 38 34 33 23 26 32 33

melko 
 hyvin

37 38 39 19 32 29 30 33 33 36

erittäin 
 hyvin

1 10 5 1 0 3 1 6 5 6

N 116 295 161 144 62 128 87 82 1106 1049

Taulukko 23. Tiedonkulun toimiminen johdon ja henkilöstön välillä oppilaitoksittain vuosina 2017 ja 2015. 

Toiminnan ja henkilöstön kehittäminen (%)

Esimiestoiminnan vaikutus työstä innostumiseen ja työhön syventymiseen

Tiedonkulku (%)
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10. Työtyytyväisyys 
vähenee vauhdilla

TYÖN ILO on laskenut huolestuttavasti neljän vuoden ku-
luessa. Työtyytyväisyys ja työhön syventyminen ovat hei-
kentyneet alle suomalaisen työelämän keskiarvon. Enää 
71  % vastanneista oli nykyiseen työhönsä tyytyväisiä erittäin 
tai melko usein (2015: 76 %, 2013: 82 %), ja 69 % koki, että 
työhön on mukava syventyä erittäin tai melko usein (2015: 
78  %, 2013: 79 %). Vastaajista erittäin tai melko usein työs-
tään innostunut oli 67 % (2015: 74 %, 2013: 78 %). Innostunei-
suus ylittää yhä niukasti suomalaisen työelämän keskiarvon.  

Työhönsä tyytyväisimpiä olivat esimiehet ja kansan- ja kan-
salaisopistoissa, lukioissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa työs-
kentelevät. Tyytymättömimpiä olivat ammatillisissa oppilai-
toksissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelevät. Myös 
aikuiskoulutuskeskuksissa oli 15 % työhönsä erittäin tai mel-
ko tyytymättömiä.

NAISET ovat työstä innostuneimpia. Kansan- ja kansalais-
opistoissa, esimiestehtävissä ja yliopistoissa työskentele-
vät olivat kaikkein innostuneimpia työstään ja kokivat, että 
työhön on mukava syventyä.

% varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio ammatil
linen op
pilaitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015 2013

erittäin 
tyytymä-
tön

5 2 2 4 2 3 1 1 3 1 1

melko 
tyytymä-
tön

6 10 9 15 13 12 11 2 10 6 6

en tyyty-
mätön, 
en tyyty-
väinen

20 16 12 19 11 20 16 13 16 16 10

melko 
tyytyväi-
nen

53 53 55 54 55 48 58 55 53 52 61

erittäin 
tyytyväi-
nen

16 19 22 7 19 17 14 28 18 24 21

N 118 295 161 144 62 127 88 83 1110 1055 1322

Valtaosa (88 %) vastanneista kokee, että työssä voi käyttää 
tietojaan ja taitojaan erittäin tai melko paljon. Sukupuolten 
välillä ei ollut enää eroa tietojen ja taitojen käytössä työssä. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien tulos poik-
keaa muista oppilaitoksista. 69 % ammatillisissa oppilaitok-
sissa työssä olevista kokee, että voi käyttää tietojaan ja tai-
tojaan työssään erittäin tai melko paljon. 

Kaksi kolmasosaa (63 %) on edelleen sitä mieltä, että työ 
tarjoaa erittäin tai melko paljon mahdollisuuksia henkilö-
kohtaiseen kehittymiseen. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
tilanne on heikoin. Vajaa puolet kaikista opettajista (46 %) 
on sitä mieltä, ettei työ tarjoa mahdollisuuksia kehittymi-
seen. Ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksis-
sa näin kokee 56 %.

Taulukko 24. Työtyytyväisyys oppilaitoksittain vuonna 2017 ja koko aineiston keskiarvot vuosina 2015 ja 2013.

Työtyytyväisyys oppilaitoksittain (%)
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tutkimustuLokset

TYÖYHTEISÖJEN TILAA ja työpaikkojen toimivuutta koskevat 
tulokset olivat kahdessa vuodessa kauttaaltaan heikenty-
neet. Suurin ero suomalaiseen työelämään nähden oli siinä, 
kokevatko vastaajat töiden jakautumisen koulussa, päivä-
kodissa tai oppilaitoksen yksikössä oikeudenmukaiseksi ja 
tasapuoliseksi. Tulosten suurimmat erot olivat oppilaitos-
sektoreiden välillä ja esimiesvastauksissa. Ikäryhmittäisiä 
ja sukupuolten välillä eroja tuloksissa ei ollut. 

42 % kaikista vastanneista opettajista kokee, että työt ja-
kautuvat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti melko tai 
erittäin hyvin. Ammatillisissa oppilaitoksissa (24 %) ja aikuis-
koulutuskeskuksissa (25 %) näin koki vain joka neljäs. Var-
haiskasvatuksessa 58 % ja perusopetuksessa joka toinen 
(52 %) koki tilanteen melko tai erittäin hyväksi. Esimiehis-
tä 72 % oli sitä mieltä, että töiden jakautuminen oikeuden-
mukaisesti ja tasapuolisesti onnistuu hyvin. 

Lähes kaksi kolmesta (63 %) koki ryhmätyöskentelyn suju-
van työyhteisössä erittäin tai melko hyvin. Parhaaksi ryhmä-
työskentely arvioitiin varhaiskasvatuksessa ja heikoimmaksi 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansan- ja kansalaisopis-
toissa, joissa vain joka toinen oli sitä mieltä, että ryhmätyös-
kentely sujuu melko tai erittäin hyvin. Esimiehistä 82 % oli 
sitä mieltä, että ryhmätyöskentely sujuu omassa yksikös-
sä erittäin tai melko hyvin. 

71 % kokee, että saa täysin tai melko riittävästi tukea ja apua 
työyhteisössään. Kansan- ja kansalaisopistoissa ja ammatil-
lisissa oppilaitoksissa tuen saaminen on selkeästi heikkoa.

Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on alalla vähäisem-
pää. Yli puolet (55 %) kokee, että työyhteisössä on sovittu 
yhteisistä pelisäännöistä erittäin tai melko hyvin. Parhaiten 
säännöistä on sovittu varhaiskasvatuksessa (72 %) ja pe-
ruskouluissa (68 %), joissa yli kaksi kolmasosaa ilmoittaa, 
että pelisäännöistä on sovittu. Heikoin tilanne on amma-
tillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa, jois-
sa vain joka kolmas oli tätä mieltä.

Vastaajista 60 % oli sitä mieltä, että työpaikan ilmapiiri on 
kannustava ja uusia ideoita tukeva. Työpaikkojen ilmapiiri 
on heikentynyt lisää ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa 
enää 42 % oli sitä mieltä, että työpaikan ilmapiiri on kan-
nustava ja uusia ideoita tukeva. 

Enää vain joka toinen (50 %) kokee (2015: 58 %, 2013: 62 %), 
että tiedonkulku toimii työpaikan sisällä erittäin tai melko 
hyvin. Tiedonkulun puutteissa erottuvat selvimmin amma-
tilliset oppilaitokset, joissa vain 23 %:n mielestä tiedonkul-
ku yhteisön sisällä toimi erittäin tai melko hyvin. Peruskou-
luissa (67 %) ja varhaiskasvatuksessa (64 %) joka kolmas ja 
lukioissa 61 % oli tätä mieltä. 

Kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa henkilöstön 
keskinäinen arvostus on yhtä hyvää kuin suomalaisessa 
työelämässä keskimäärin. Vastanneista 65 % kokee, että 
työtoverit osoittavat täysin tai melko riittävästi arvostusta 
heidän tekemäänsä työtä kohtaan. 

Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii keskimäärin 
paremmin kuin suomalaisessa työelämässä. Kuitenkin vain 
alle puolet (44 %) on sitä mieltä, että eri ammattiryhmien 
välinen tiedonkulku toimii erittäin tai melko hyvin. 30 % 

ammatillisten oppilaitosten sekä 33 % yliopistojen ja 
kansa- ja kansalaisopistojen vastaajista oli tätä miel-
tä. Parhaiten tiedonkulku toimi varhaiskasvatukses-
sa, mutta sielläkin vain 67 % arvioi sen toimivan erit-
täin tai melko hyvin. Perusopetuksessa joka toinen 
oli tätä mieltä. 

Työpaikka, työyhteisö
Työyhteisön toimivuutta koskevissa  
kysymyksissä määriteltiin työpaikka  
tai työyhteisö seuraavasti:  
 
TYÖPAIKALLA TAI TYÖYHTEISÖLLÄ tarkoitetaan 
päiväkotia, peruskoulua, lukiota, ammatillisen 
oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun osas-
toa tai yksikköä, yliopiston laitosta tai yksikköä, 
jossa pääasiallisesti työskentelee.
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ERI TAHOJEN RISTIRIITAISET ODOTUKSET vaikeuttavat yhä 
useammin töiden tekemistä. Vastaajista 39 % (2015: 32 %, 
2013: 39 %) koki, että töiden tekemistä vaikeuttavia odo-
tuksia on erittäin tai melko usein. Varhaiskasvatuksessa 53 
% (2015: 42 %, 2013: 45 %) ja ammattikorkeakouluissa 49 % 
(2015: 44 %, 2013: 59 %) koki, että tällaisia odotuksia on erit-
täin tai melko paljon. 

Työn keskeytyksiä on koulutus- ja kasvatusalalla enem-
män kuin työelämässä keskimäärin. Työ keskeytyi erittäin 
tai melko usein kahdella kolmesta (64 %) vastaajasta ja yhtä 
paljon kuin kaksi vuotta sitten. Eniten keskeytyksiä koetaan 
esimiestyössä 90 % (2015: 84 %) ja varhaiskasvatuksessa 
86 % (2015: 79 %). Kansan-  ja kansalaisopistoissa tilanne 
oli parhain, vain 40 % koki keskeytyksiä.

Esimiestoiminnan vaikutus työyhteisön/yksikön toimivuuteen

melko riittämättömästi

siltä väliltä

täysin riittävästi

täysin riittämättömästi melko riittävästi

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

esimiestyö arvioitu 4 tai alle*

esimiestyö arvioitu 4–5*

Työyhteisön tilaa ja toimivuutta koskevat tekijät ja koettu 
epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen korreloivat vahvasti. 
Myös työyhteisön tilalla ja toimivuudella sekä vakavalla ja 
toistuvalla kiusaamisella oli samanlainen yhteys.

Hyväksi koetulla esimiestyöllä ja työyhteisöjen toimivuu-
della sekä kehittämisaktiivisuudella ja työpaikan ilmapiiril-
lä on erittäin merkitsevä yhteys.

Kuvio 9a. Teettekö yhdessä parannuksia toimintaanne?

Kuvio 9b. Osoittavatko työtoverisi arvostusta tekemääsi työtä kohtaan?

%

%

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

* Kuvioiden (alla) asteikko on viisiportainen Likert-asteikko 
(1–5), jonka paras arvosana on viisi. Kuudesta  väitteestä 
on laskettu keskiarvo. Hyväksi esimieheksi määriteltiin 
ne, joiden keskiarvotulos on 4–5.
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 ⊲ Työmäärä kohtuullisemmaksi, lisää työntekijöitä ja 
resursseja. (14 %)

 ⊲ Johtamiseen, tavoitteisiin ja hankkeisiin selkeyttä, 
keskittyminen olennaisiin asioihin. (14 %)

 ⊲ Työrauhaa ja lisää aikaa perustehtävään, oppimi-
sen suunnitteluun ja opetustyöhön. (10 %)

 ⊲ Avoimuutta, tasapuolisuutta, luottamusta, positii-
vista palautetta ja ammatillista arvostusta lisää. (12 %)

 ⊲ Yhteistyön, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 
kehittämistä. (10 %)

 ⊲ Vastuullisempaa käyttäytymistä työssä. (8 %)

 ⊲ Yhteistä työkykyä ja hyvinvointia parantavia toi-
menpiteitä, keskustelua hyvinvoinnista, hyvinvoinnin 
johtamista sekä hyvinvointikyselyiden tuloksiin rea-
goimista. (7 %)

 ⊲ Työmäärän jakaminen tasaisemmaksi. (4 %)
 ⊲ Työtilat terveellisemmiksi. (4 %)
 ⊲ Tiedonkulun parantamista. (4 %)
 ⊲ Erityisoppilaille enemmän erityisopetusta. (3 %)
 ⊲ Lisää palkkaa. (2 %)
 ⊲ Esimiehen ajanpuutteen ja kuormituksen vähen-

täminen. (1 %)

Ammattiryhmien välinen yhteistyö
Ammattiryhmien välistä yhteistyötä selvitettiin myös avokysymyksellä. 
Kysymykseen vastasi 267 henkilöä.

Vastanneista vain 8 % oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu ongelmitta. 
Suuri osa (60 %) oli sitä mieltä, että yhteistyö ja tiedonkulku ei ole riittä-
vää tai perustehtävää palvelevaa. Erityisesti nousivat esille puutteet so-
siaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä. Salassapito-
määräysten tulkintojen koettiin rajoittavan yhteistyötä. 

Osasyynä yhteistyön ongelmiin mainittiin tiedon puute eri toimijoiden 
tehtäväkuvista ja vastuista ja vastuiden epäselvyys, mutta ongelmaksi 
koettiin myös kiire ja vaikeus löytää yhteistyöhön aikaa. Yhteistyön pa-
rantamiseksi toivottiin parempaa johtamista ja riittävää perehdytystä 
yhteistyötä vaativiin asioihin.

Mitä ehdotuksia sinulla on työn, työyhteisön ilmapiirin 
tai ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi omassa 
työyhteisössä tai organisaatiossa? 
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12. Työterveyshuolto toimii
aiempaa huonommin

13. Oppilashuoltoon kaksi
kolmasosaa tyytyväisiä

TYÖTERVEYSHUOLTO TOIMII erittäin tai melko hyvin 54 %:n 
mielestä (2015: 61 %, 2013: 68 %). Ammattikorkeakouluissa 
(76 %) ja yliopistoissa (73 %) työterveyshuolto toimii vastaa-
jien mielestä selvästi paremmin. Peruskouluissa 40 %, lu-
kioissa 46 % ja varhaiskasvatuksessa 48 % on tätä mieltä. 

Esimiesten mukaan työpaikkaselvitys oli tehty 62 % :ssa 
työpaikkoja. 

LASTEN, NUORTEN ja opiskelijoiden terveydenhuolto toi-
mii vastaajista 73 %:n (2015: 76 %) mielestä erittäin tai mel-
ko hyvin. Tyytyväisimpiä oltiin peruskouluissa ja lukioissa. 
Lasten, nuorten ja opiskelijoiden oppilashuolto toimii erit-
täin tai melko hyvin 66 %:n (2015: 72 %, 2013: 75 %) mieles-
tä. Suunta on siis laskeva. Lukioissa oltiin tyytyväisimpiä. 

% varhais
kasvatus

perus
koulu

lukio ammatilli
nen oppi

laitos

aikuis
koulutus

keskus

ammatti
korkea

koulu

yliopisto kansan
opisto tai 
kansalais

opisto

2017 2015

kyllä 26 26 20 22 16 25 20 21 23 25

ei 74 74 80 78 84 75 80 79 77 75

N 117 293 162 140 61 127 85 82 1099 1047

Taulukko 25. Työterveyshuollon tekemä työn kuormittavuuden selvitys vuosina 2017 ja 2015.

Työn kuormittavuuden kartoitus (%)

Vain 23 % vastaajista kertoi, että työterveyshuolto oli selvit-
tänyt työn kuormittavuutta viimeisen kahden vuoden aika-
na. Jos työn kuormittavuutta oli selvitetty, myös parannuk-
sia kuormittavuuden vähentämiseksi oli tehty joka toisessa 
(45 %) tapauksessa.

Työpaikan työsuojeluvaltuutetun tietää 74 % vastanneista .



31Sisäilmatutkimus 2017 / OAJ 

Suomalainen 
keskitaso 

2012–2016

Opetusala 
2017

Opetusala 
2015

Opetusala 
2013

Onko työyhteisössäsi sovittu yhteisistä pelisäännöistä? 3,7 3,5 3,6 3,5

Jakautuvatko työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työyhteisössäsi? 3,4 3,1 3,3

Miten ryhmätyöskentely sujuu työyhteisössäsi? 3,8 3,6 3,8

Kuinka tiedonkulku toimii työyhteisösi sisällä? 3,5 3,3 3,5 3,5

Työpaikkani ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva. 3,6 3,5 3,7 3,6

Saatko tarvittaessa tukea ja apua työyhteisösi jäseniltä? 4,0 3,8 4,0 3,9

Teettekö yhdessä parannuksia toimintaanne? 3,6 3,5 3,7

Osoittavatko työtoverisi arvostusta tekemääsi työtä kohtaan? 3,8 3,8 3,9 3,9

Eri ammattiryhmien välinen tiedonkulku toimii hyvin. 3,0 3,2 3,4

Työnjako ja vastuualueet ovat selkeitä eri ammattiryhmien välillä. 3,3 3,3 3,5

Eri ammattiryhmien työntekijät tukevat ja auttavat toisiaan. 3,3 3,4 3,6

Eri ammattiryhmien työntekijät osoittavat arvostavansa toistensa työtä. 3,3 3,5 3,6

Huomioiko esimiehesi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa? 3,8 3,6 3,7 3,7

Kohteleeko esimiehesi kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti? 3,9 3,6 3,8 3,8

Saatko tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäsi työtehtäviesi 
 hoitamiseen?

3,9 3,6 3,7 3,7

Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista? 3,8 3,6 3,7 3,7

Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet 
onnistunut työssäsi?

3,5 3,2 3,3 3,3

Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään työssäsi? 3,7 3,5 3,7 3,5

Oletko käynyt kehityskeskusteluja esimiehesi kanssa viimeisen 12 kk 
 aikana?

Ei kehityskeskustelua. 25 27 28

Kerran kehityskeskustelu. 61 65 65

vähintään kaksi kertaa kehityskeskustelu vuodessa 15 8 6

Onko kehityskeskusteluista ollut hyötyä työsi kannalta? 2,9 2,7 2,9 3,2

Kuinka tiedonkulku toimii johdon ja henkilöstön välillä? 3,0 3,0 3,2 3,2

Kuinka kiinnostunut johto on opetushenkilöstön mielipiteistä työhön 
 liittyvissä asioissa?

2,9 2,8 3,0 2,9

Osoittaako työpaikkasi johto arvostusta kaikkien työtä kohtaan? 3,0 2,9 3,1 3,0

Missä määrin luotat johdon päätöksentekoon? 3,2 3,0 3,1 3,1

Panostetaanko työpaikallasi toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen? 3,2 3,1 3,3 3,2

Kuinka hyvin olet selvillä oman työsi tehtävistä ja tavoitteista? 4,3 4,4 4,5

Kuinka hyvin olet selvillä oman työyhteisösi tehtävistä ja tavoitteista? 4,2 4,2 4,2

Kuinka hyvin olet selvillä koko organisaation tehtävistä ja tavoitteista? 3,7 3,7 3,8

Voitko käyttää tietojasi ja taitojasi työssäsi? 4,2 4,3 4,4 4,4

Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia henk.koht.  kehittymiseen? 3,5 3,7 3,8 3,7

Voitko vaikuttaa omaan työmäärääsi? 3,0 2,9 3,0 3,0

Voitko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työsi kannalta? 3,2 3,1 3,2 3,1

Kuinka usein sinulla on liikaa töitä? 3,3 3,7 3,6 3,6

Kuinka usein erilaiset keskeytykset vaikeuttavat työntekoasi? 3,6 3,8 3,8

Kuinka usein eri tahojen ristiriitaiset odotukset työstäsi vaikeuttavat 
työntekoasi?

3,0 3,2 3,0 3,3

Tunnetko nykyisin tällaista työn aiheuttamaa stressiä? 2,8 3,3 3,1 3,1

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi? 3,9 3,7 3,9 4,0

Kuinka usein olet innostunut työstäsi? 3,7 3,8 4,0 4,0

Kuinka usein sinusta on mukavaa syventyä työhösi? 3,9 3,8 4,0 4,0

LIITE. Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö ParTy -kyselyn keskiarvot ja vertailu vuosina 2013, 2015 ja 2017 
sekä vertailu Suomen keskiarvotuloksiin.
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14. Johtopäätökset 
ja toimenpiteet

1 JOHTOPÄÄTÖS  
Työssä jaksamisessa on tapahtunut käänne huo-

nompaan. Jaksaminen on heikointa oppilaitoksissa, 
joissa on tehty leikkauksia ja merkittäviä muutoksia 
työn sisältöön.

 ⊲ Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan perusrahoituk-
sen pitää olla riittävää siten, että annetut tehtävät pysty-
tään toteuttamaan. Rahoituksen pitää olla pitkäkestoista 
ja jatkuvaa. Uudistusten aiheuttamat talous- ja henkilös-
tövaikutukset pitää arvioida.

 ⊲ Suomessa pitäisi siirtyä määräaikaisista hankerahoi-
tuksista pitkäkestoisiin, parlamentaarisiin ja yli hallitus-
kausien kestäviin ohjelmiin, jotka muuttavat toimintaa 
ja parantavat toiminnan laatua. Lyhyillä kertaluonteisilla 
hankkeilla ei pidä kuormittaa tarpeettomasti kasvatuksen 
ja koulutuksen järjestäjiä, esimiehiä ja työyhteisöjä. 

2 JOHTOPÄÄTÖS  
Kielteiset ilmiöt kouluissa, päiväkodeissa ja 

oppilaitoksissa osoittavat, että opetuksen, kasvatuk-
sen ja tutkimuksen organisointi ja mitoitus eivät ole 
kunnossa. Opetusalan töiden pitäisi jakautua tasa-
puolisemmin, ja stressin ja haitallisen kuormituksen 
pitäisi vähentyä. Lasten ja nuorten ongelmatilanteet 
on kyettävä hoitamaan nykyistä tehokkaammin.

Lainsäädäntöön muutoksia:
 ⊲ Opettaja–oppilasmitoitus pitää sisällyttää koulutus-, 

kasvatus- ja tutkimusalan lainsäädäntöön.
 ⊲ Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolakiin sekä 

ammatillista koulutusta koskevaan lakiin lisätään opetuk-
sen järjestäjän velvollisuus seurata ja arvioida moniam-
matillisessa yhteistyössä lapsen ja opiskelijan koulun-
käynti- ja opiskelukykyä.

 ⊲ Turvallisuuden takaamiseksi rehtorille lisätään perus-
opetuslakiin mahdollisuus evätä oppilaan oikeus opetuk-
seen kuluvan päivän lisäksi myös seuraavana päivänä. 

 ⊲ Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin lisätään muutos, joka 
koskee tilannetta, jossa oppilaan tai opiskelijan oikeus 
opetukseen joudutaan epäämään. Tällaisessa tilanteessa 
terveys- ja sosiaalitoimen pitää arvioida oppilaan ja hä-
nen perheensä tai opiskelijan hyvinvointia ja tuen tarvet-
ta. Samalla lapsille ja nuorille säädetään nopeutettu me-
nettely mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi.

 ⊲ Perusopetuslakiin ja ammatillista koulutusta koske-

vaan lakiin tarvitaan samanlainen muutos oppilaan tai 
opiskelijan erottamiseksi koulusta, mikä jo on säädetty 
lukiolaissa. Lakimuutoksen tarve koskee tilannetta, jossa 
poliisi tutkii oppilasta tai opiskelijaa rikosasiassa ja erotta-
minen on epäiltyyn rikokseen nähden perusteltua.

 ⊲ Lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta on lisät-
tävä säännös, jossa kaiken turvalliseen koulutuksen ja 
opetuksen järjestämiseen tarvittavan tiedon pitää voida 
kulkea viranomaisten kesken salassapidon estämättä.

3 JOHTOPÄÄTÖS  
Opettajien ja esimiesten työ ja sen kuormit-

tavuus on muuttunut paljon. Työaika ei riitä työn 
tekemiseen. Opettajien ja esimiesten osaamista ja 
ammatinhallintaa pitää kehittää, jotta he pystyvät 
vastaamaan arjen työssä oleviin haasteellisiin ja 
vaikeisiin tilanteisiin. 

 ⊲ Opettajien täydennyskoulutus on hajanaista ja irral-
laan peruskoulutuksesta. Täydennyskoulutuksen vai-
kuttavuutta tulisi arvioida. Opettajat tarvitsevat suun-
nitelmallista ja koko työuran kestävää koulutusta. 
Täydennyskoulutusta tulee kehittää niin, että se on eri 
opettaja- ja esimiesryhmillä johdonmukainen kokonai-
suus ja tukee työn muutoksissa selviytymistä.

 ⊲ Opettajankoulutuksen ja alan esimiesten koulutuksen 
sisältöihin pitää saada pysyvät turvallisuutta ja hyvinvoin-
tia koskevat kokonaisuudet. 

 ⊲ Suomeen pitää perustaa opettajarekisteri, johon koo-
taan mm. täydennyskoulutustiedot. 

4 JOHTOPÄÄTÖS  
Kuormitustekijöiden selvittäminen ja  arviointi 

eivät toteudu työturvallisuuslain tarkoittamalla 
 tavalla. Esimiesten ja opettajien riittävistä resurs-
seista on huolehdittava, työaikakuormitusta on 
seurattava ja työn määrää on tarvittaessa rajattava.

 ⊲ Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalle pitää kuormi-
tustekijöiden vähentämiseksi kehittää arviointimenetel-
mä, jota työnantaja käyttää yhdessä henkilöstön kanssa. 
OAJ esittää, että OKM ottaisi tehtäväkseen menetelmän 
kehittämisen laajassa yhteistyössä.

 ⊲ Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittava määräyk-
set opettajien ja esimiesten työajan suunnittelusta ja työ-
ajan seurannasta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖS  
Esimiesten ja johdon toiminta vaikuttaa erittäin 

merkitsevästi opettajien ja yhteisöjen hyvinvointiin 
ja kykyyn tehdä työtä. 

 ⊲ Esimiehille on varattava riittävästi työaikaa henkilös-
töjohtamiseen ja läsnäoloon. Esimiestyö on mitoitettava 
niin, että yhdellä esimiehellä on enintään 20 johdettavaa. 
Myös esimiesten koulutukseen pitää järjestää aikaa.

 ⊲ Päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen perustehtävää pi-
tää kirkastaa.

 ⊲ Turvallisuuden, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden johtamista pitää lisätä.

 ⊲ Työkykyjohtamiseen pitää saada ohjeet.  

Lukio ja ammattikoulu

VARHAISKASVATUKSESSA

* Suhdeluku koskee koko opetus-, 
kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa. 
Jokaisessa ryhmässä on oltava 
 vähintään yksi yliopistollisen lasten-
tarhanopettajakoulutuksen saanut 
opettaja.

0–3-vuotiaita 1 : 4 *
3–5-vuotiaita 1 : 7 *
Ryhmä voidaan 
muodostaa enintään 
kolmen aikuisen ympärille.

ESIOPETUKSESSA 1 : 13 (osallistuminen esiopetukseen)

1 : 7 * (osallistuminen esiopetukseen 
+ varhaiskasvatukseen)

PERUSOPETUKSESSA 1.–2.-luokilla 1 : 18
3.–9.-luokilla 1 : 20

TOISELLA ASTEELLA 1 : 20

Opettajamäärä suhteessa oppilaisiin/opiskelijoihin

1:20

1:18

1:13

1:7

1:4 1:7

Peruskoulu  
1.–2. luokat

Esiopetus 

3–5-vuotiaat

Päiväkoti 

Peruskoulu  
3.–9. luokat

0–3-vuotiaat

1:20

 ⊲ Erityisopettajia oltava 1 : 100,  
paitsi esi- ja alkuopetuksessa  1 : 50.  
Opinto-ohjaajia 1 : 200.

 ⊲ Erityisen tuen oppilaat ovat kertoimella 2,  
vieraskieliset ja tehostetun tuen oppilaat 
 kertoimella 1,5.

 ⊲ Yhdysluokissa ja työturvallisuuden 
 kannalta erityisissä ryhmissä  suhdeluku  
on 1 : 16. 

Perusopetuksen erityisopetuksessa 
noudatetaan nykyisiä ryhmäkokoja 
(perusopetusasetus 2  § 2–3 mom.) 

Opettajia pitää olla riittävästi suhteessa lasten ja  opiskelijoiden 
määrään ja niin, että tuen tarve otetaan huomioon.  
Tämä  mahdollistaa  opetuksen hyvän laadun, uusien opetus-
menetelmien ja  yksilöllisen oppimispolun rakentamisen. 

6 JOHTOPÄÄTÖS  
Epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja väki-

vallan kokemukset syövät työn iloa ja haittaavat 
työyhteisöjen toimivuutta. 

 ⊲ Kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin tarvitaan 
vastaava valtakunnallinen ohjeistus, joka vastikään on 
laadittu seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja 
tilanteisiin puuttumiseksi. Ohjeet pitää ottaa käyttöön jo-
kaisella työpaikalla. Tämä varmistetaan riittävällä koulu-
tuksella.  
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