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TYÖN ILO, työstä innostuminen ja 
 työ tyytyväisyys eivät enää vuonna 

2017  kannatelleet opettajien ja esimiesten 
hyvin vointia. Kuormitustekijöitä on liikaa eikä 

 yhteistyö toimi  samalla tavalla kuin aiemmin. Työaika 
ei riitä tehtäviin. Työkyky koetaan entistä heikommaksi ja 

töiden epätasainen jakautuminen kuormittaa. Terveydelle vaa-
rallista työstressiä koetaan enemmän kuin muualla työelämässä ja 

hallitsemattomat muutokset näyttävät lisäävän sitä.

Liian moni opettaja ja esimies kokee epäasiallista kohtelua ja 
 kiusaamista.  Väkivaltaakin kokee yhä noin joka kymmenes. Terveys-

haitat ja työolojen puutteet aiheuttavat työstä poissaoloja.
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Työn määrä on kasvanut 
huolestuttavasti 

VASTAAJISTA 59 % KOKEE, että töitä on liikaa erittäin tai 
 melko usein. Varhaiskasvatuksessa, ammattikorkeakouluis-
sa ja  lukioissa tilanne koettiin heikoimmaksi. Myös esimie-
het  kokivat työn määrän kasvaneen ja 62 % ilmoitti, että 
töitä on liikaa melko tai erittäin usein. Esimiesten työaika 
on keskimäärin 43,7 tuntia ja opettajien 41,2 tuntia viikossa. 

Opettajista ja esimiehistä yli puolet (55 %) tekee töitä 
 viikonloppuisin molempina päivinä. Lisäksi kaksi kolmas-
osaa (62 %) tekee töitä keskimäärin kolmena arki-iltana. 
Opettajat tekevät oppituntien ulkopuolista työtä keski-
määrin 18,5 tuntia viikossa. Töiden oikeudenmukaisessa 
jakautumisessa jäädään selvästi suomalaisen työelämän 
keskiarvon alapuolelle. Enää vain kaksi viidestä (42 %) on 
sitä mieltä, että työt jakautuvat oikeudenmukaisesti ja ta-
sapuolisesti.

Lähes joka  
toista kiusataan 

EPÄASIALLISEN KOHTELUN ja kiusaamisen kokemusten mää-
rä on erittäin huolestuttava. Kokemukset ovat lisääntyneet 
kahden vuoden aikana, ja nyt 47 % oli kokenut viimeisen 12 
kuukauden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. 
Naisista 49 % ja miehistä 39 % koki viimeisen 12 kuukau-
den aikana epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Vakavaa 
ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista oli koke-
nut 22 % vastaajista. Lähes joka kolmas varhaiskasvatukses-
sa työskentelevistä ja joka neljäs ammattikorkeakouluissa 
ja peruskouluissa työskentelevistä koki vakavaa ja toistu-
vaa kiusaamista. Eniten kiusaamista aiheuttavat oppilaat ja 
opiskelijat, mutta myös työyhteisöjen sisällä tapahtuu liian 
paljon epäasiallista kohtelua. Epäasiallinen kohtelu ja kiu-
saaminen olivat viimeisen vuoden aikana aiheuttaneet noin 
joka kymmenennelle sairauspoissaoloja työstä.

Yhä useampi kokee 
väkivaltaa työssään

VASTAAJISTA 9 % ilmoitti kokeneensa väkivaltaa. Varhais-
kasvatuksessa ja perusopetuksessa väkivaltaa koetaan eni-
ten ja sen määrä on edelleen kasvanut. Väkivaltaa kokevat 
eniten erityisopettajat, lastentarhanopettajat ja esiopetta-
jat. Lapset ja oppilaat aiheuttavat väkivallasta suurimman 
osan. Väkivalta oli aiheuttanut vähemmän sairauspoissa-
oloja kuin aiemmin. Sairauspoissaoloja oli syntynyt  viidelle 
prosentille. Mukana on myös pitkiä sairauspoissaoloja.

Työstressi piinaa  
yhä useampaa

TYÖSTRESSIN MÄÄRÄ on selvästi korkeampi kuin suomalai-
sessa työelämässä keskimäärin. Vastaajista 43 % koki työn 

aiheuttamaa stressiä erittäin tai melko usein. Työstressiä 
harvoin ja melko harvoin kokeneiden määrä oli vähenty-
nyt 21 %:iin. Vastaajista 40 % koki itsensä myös erittäin tai 
melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi.  

Ammattikorkeakouluissa yli puolet (53 %) koki erittäin 
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 ikä-
ryhmässä työstressin kokeminen oli lisääntynyt selvästi 
verrattuna vuoteen 2015. 

Johtamisella ja esimiestyöllä  
ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnissa

ESIMIEHEN JA JOHDON ROOLI työhyvinvoinnin johtajana on 
selvityksen mukaan korvaamaton. Esimiehen toiminta vai-
kuttaa merkittävästi lähes kaikkeen: työn hallintaan, työ-
tyytyväisyyteen, työstä innostumiseen, työssä koettu iloon 
ja työstressin määrään. Hyvä esimies saa työyksiköt toimi-
maan ja yhteistyön sujumaan. Myös ylemmän johdon toi-
minta vaikuttaa hyvinvointiin.  

Esimiesten toiminta koettiin vuonna 2017 heikommak-
si kuin vuonna 2015. Esimiesten toimintaa koskevat arvi-
ot eroavat selvästi suomalaisen työelämän keskiarvosta. 
 Tasapuolinen kohtelu, tuki ja apu tehtävien hoitamiseen ja 
rakentava palaute työssä onnistumisesta saivat vastaajilta 
heikoimmat arviot. Ammatillisissa oppilaitoksissa esimies-
arviot olivat selvästi heikoimmat. Esimiehet arvioivat itse 
kaikki  lähimmän esimiehen toimintaa koskevat väittämät 
selvästi  paremmiksi kuin opettajat. 

Kaksi kolmasosaa (64 %) vastanneista ilmoitti, että esimies 
kohtelee erittäin tai melko usein kaikkia työntekijöitä tasa-
puolisesti. Kaksi kolmasosaa (62 %) vastaajista ja alle 31-vuo-
tiaista neljä viidestä kokee, että saa tarvittaessa täysin tai 
melko riittävästi tukea ja apua esimieheltään työtehtävien-
sä hoitamiseen. 

Työtyytyväisyys  
vähenee vauhdilla

TYÖN ILO ON LASKENUT huolestuttavasti neljän vuoden 
 kuluessa. Vastaajien työkyvyn keskiarvo on laskenut vuon-
na 2017 edelleen ja on nyt alle kahdeksan (7,8). Työtyytyväi-
syys ja työhön syventyminen ovat heikentyneet alle suo-
malaisen työelämän keskiarvon. Enää 71 % vastanneista oli 
nykyiseen työhönsä tyytyväinen erittäin tai melko usein,  
ja 69 % koki, että työhön on mukava syventyä erittäin tai 
melko usein. Vastaajista 67 % oli erittäin tai melko usein 
 innostunut työstään. Innostuneisuus ylittää yhä niukasti 
suomalaisen työelämän keskiarvon.  
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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 erottaminen 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. 

KYSY LISÄÄ
Riina Länsikallio, työelämäasiamies
Kari Kinnunen, työmarkkina-asiamies
Vesa Ilves, tutkija
 
etunimi.sukunimi@oaj.fi 
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 ⊲ 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.) 

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 

3–5vuotiaat

Päiväkoti 

Peruskoulu  
3.–9. luokat

0–3vuotiaat

1:20

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. 

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 
 pitää kirkastaa.

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

 ⊲ Työkykyjohtamiseen pitää saada ohjeet.  

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 
 jokaisella työpaikalla. Tämä varmistetaan riittävällä 
 koulutuksella.  


