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Johdanto 
 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää työolobarometrillä kattavasti ja luotettavasti opettajien ja 

opetusalan esimiesten työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Barometri toteutetaan kahden 

vuoden välein. Kyselyyn vastaa opettajia ja opetusalan esimiehiä koko Suomesta varhais-

kasvatuksesta yliopistoihin.  

 

Vuoden 2019 barometrin tulokset kuvaavat yhteiskunnan ja työelämän muutosta jatkaen samaa 

linjaa kuin vuoden 2017 kyselyn tulokset. Tuloksissa ei ole suuria muutoksia edellisen OAJ:n 

työolobarometrin tuloksiin verrattuna, mutta väkivalta ja kiire leimaavat merkittävästi opetusalaa 

heikentäen siten työelämän laatua. 

 

Kokoaikaisten opettajien ja opetusalan esimiesten keskimääräinen työaika ylittää palkansaajien 

normaalin työviikon, ja työviikko jatkuu myös viikonloppuna. Opettajista noin puolet ja esimiehistä 

yli puolet tekee töitä viikonloppuisin. 

 

Työn määrä oli kasvanut huolestuttavasti jo vuonna 2017 ja erosi selkeästi suomalaisen työelämän 

keskiarvosta. Nyt saaduissa tuloksissa 53 % vastaajista koki, että töitä on liikaa. Myös esimiehet 

kokivat työn määrän kasvaneen. Vastaajista 67 % ilmoitti, että töitä on liikaa, melko tai erittäin 

usein (62 % vuonna 2017). 

 

Vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua, tai kiusaamista oli kokenut lähes 25 prosenttia (22 % 

vuonna 2017) vastaajista. Lähes joka kolmas peruskoulussa työskentelevistä ja joka neljäs 

varhaiskasvatuksessa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja kansan- tai kansalais-

opistoissa työskentelevistä koki vakavaa ja toistuvaa kiusaamista. 

 

Työpaikalla tai työssä väkivallan kohteeksi oli joutunut 10 prosenttia vastaajista, vastaava luku 

vuonna 2017 oli 9 prosenttia. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa väkivallan määrä on 

edelleen kasvanut. Väkivaltaa koetaan eniten varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ja se 

kohdistuu eniten erityisopettajiin, varhaiskasvatuksen opettajiin ja esiopettajiin. 

 

Työn ilo oli laskenut huolestuttavasti edellisillä (2015, 2019) opetusalan barometrin mittauskerroilla. 

Tässä kyselyssä työn iloa koetaan kuitenkin kuten työmarkkinoilla keskimäärin. Vastanneista 74 % 

oli nykyiseen työhönsä tyytyväisiä erittäin tai melko usein (71 % vuonna 2017) ja 70 % koki, että 

työhön on mukava syventyä erittäin tai melko usein (69 % vuonna 2017). Vastaajista erittäin tai 

melko usein työstään innostunut oli 68 %, joka on lähes sama kuin vuonna 2017 (67 %). 
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OAJ:n strategian tulevaisuuskuvassa Suomi on maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia. 

Työn murroksen ja teknologian aiheuttamat muutokset sekä koronakriisistä selviytyminen 

edellyttävät työpaikoilta toimintatapojen uudistumista. Työelämää uudistamalla voidaan vaikuttaa 

työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.  
 

Työhyvinvointia on johdettava, ja johtamisen on oltava suunnitelmallista ja vaikuttavaa, jolloin se 

on myös tuottavaa. Työhyvinvoinnin johtamisella on mahdollista parantaa merkittävästi työelämän 

laatua. Työhyvinvoinnin johtaminen on työssä itsessään oleva tekijä, jonka voi sitoa jokaiseen 

arkipäivän tekoon ja toimintaan, kuten esimerkiksi työajan pituuteen ja työn turvallisuuteen, sekä 

työstä saatavaan iloon ja innostukseen.   

 

Tuloksissa on ikäryhmien ja sukupuolten välillä vain vähän eroja. Esimiesten ja opettajien tulosten 

välillä on puolestaan eroja.   

 

1 Kyselyn toteutus  
Barometrin kysely toteutettiin marraskuussa 2019. Kysely lähetettiin Opetusalan Ammattijärjestö 

OAJ:n jäsenille, jotka eivät toimi ammattiliiton luottamushenkilöinä (kuten järjestön valtuutettu, 

luottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja tai työsuojeluvaltuutettu). 

 

Barometri sisältää OAJ:ssä kehitettyjä ja Työterveyslaitoksen PAREMPI TYÖYHTEISÖ (PARTY)® 

-kyselyn kysymyksiä. Edelliset barometrit toteutettiin marraskuussa 2017 ja 2015. 

 

 
2 Kyselyn kattavuus, edustavuus ja vastanneiden perustiedot  

Kyselyssä oli kattavasti vastaajia ympäri Suomen kaikilta koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloilta 

sekä erikokoisista oppilaitoksista ja päiväkodeista.  

 

Kyselyyn vastanneiden työnantajajakauma vastaa hyvin alan todellista tilannetta. Kyselyyn 

vastanneista kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa on 76 % (74 % vuonna 2017, 77 % vuonna 

2015) ja 19 % (25 % vuonna 2017, 17 % vuonna 2015) yksityisen sekä 1 % (1 % vuonna 2017,  

6 % vuonna 2015) valtion palveluksessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut on näissä tuloksissa 

tilastoitu yksityiseen sektoriin.  

 

Kyselyn vastausprosentti vuonna 2019 oli yhteensä 23,4 % (24,9 % vuonna 2017, 24,9 % vuonna 

2015). Vastausten määrä oli 1081 (1127 vuonna 2017, 1076 vuonna 2015). 

 

Tulokset on raportoitu oppilaitoksittain, kun vastaajien määrä on ollut vähintään 60. 
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Taulukko 1. Vastanneiden oppilaitos vuosina 2019, 2017, 2015   
 

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 87 % vastaajista (84 % vuonna 2017, 85 % vuonna 2015). 

Osa-aikaista työtä teki 9 % (10 % vuonna 2017, 7 % vuonna 2015). Esimiehenä toimivia oli 

vastaajista 10 % (11 % vuonna 2017, 15 % vuonna 2015).  

 

 
  

 2019 2017 2015 

 Lkm % Lkm % Lkm % 

varhaiskasvatus 138 13 118 11 156 15 

peruskoulu 297 28 297 26 339 32 

lukio 134 12 163 15 127 12 

ammatillinen 

oppilaitos 
130 12 146 13 134 13 

aikuiskoulutuskeskus 25 2 62 6 56 5 

ammattikorkeakoulu 102 9 131 12 92 9 

yliopisto 72 7 88 8 81 8 

kansanopisto tai 

kansalaisopisto 
92 9 83 7 55 5 

musiikkioppilaitos 67 6 20 2 26 2 

muu 24 2 14 1 3 0 

yhteensä 1 081 100 1 122 100 1 069 100 
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Taulukko 2. Vastanneiden ammattinimike vuosina 2019, 2017, 2015   

 
2019 2017 2015 

 Lkm % Lkm % Lkm % 

varhaiskasvatuksen 

opettaja 
82 8 66 6 85 8 

Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja 
22 2 12 1 12 1 

päiväkodin johtaja 20 2 24 2 48 4 

esiluokan- tai 

luokanopettaja 
125 12 142 13 142 13 

- esiluokanopettaja 17 2 16 1   

- luokanopettaja 108 10 126 11   

erityisopettaja tai 

erityisluokanopettaja 
67 6 59 5 54 5 

opinto-ohjaaja, 

oppilaanohjaaja 
16 2 23 2 25 2 

lehtori, 

aineenopettaja 
364 35 304 27 264 25 

päätoiminen 

tuntiopettaja 
63 6 73 6 77 7 

tuntiopettaja 53 5 64 6 47 4 

apulaisrehtori 10 1 12 1 9 1 

rehtori 52 5 53 5 85 8 

sivistystoimenjohtaja, 

opetustoimenjohtaja, 

tms. 

0 0 7 1   

aikuiskoulutusjohtaja 

tai toimialajohtaja 
4 0 9 1 16 1 

opettaja 106 10 94 8 69 6 

kouluttaja 8 1 50 4 40 4 

yliopettaja 12 1 19 2 14 1 
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yliopistonlehtori tai 

vastaava 
0 0 48 4 52 5 

yliopistonopettaja tai 

vastaava 
0 0 36 3 24 2 

muu 29 3 30 3 6 1 

yhteensä 1 033 100 1 125 100 1 069 100 

 

Vastaajia oli kaikista ikäluokista. Vastanneiden sukupuolijakauma vastasi hyvin opetusalan 

jakaumaa. Vuonna 2019 naisia vastasi 79 % (77 % vuonna 2017, 75 % vuonna 2015). Vuonna 

2019 esimiesvastaajista 32 % oli miehiä (31 % vuonna 2017, 38 % vuonna 2015). Ammatillisissa 

oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, musiikkioppilaitoksissa sekä kansan- ja kansalais-

opistoissa oli vanhemmista ikäluokista enemmän vastaajia kuin muilla opetusalan sektoreilla.   

 

Kuvio 1. Vastanneiden ikäryhmät opetusalan sektoreilla ja yhteensä vuosina 2019, 2017, 2015   

 
3 Työaika  

Kokoaikaisten opettajien ja opetusalan esimiesten keskimääräinen työaika ylittää palkansaajien 

normaalin työviikon työajan (39,4 tuntia; Tilastokeskus Työvoimatutkimus 2018). Esimiesten 

työaika on keskimäärin 43,2 tuntia (40,7 vuonna 2017 ja 42,6 vuonna 2015) ja opettajien 40,4 

tuntia (41,2 vuonna 2017 ja 40,5 vuonna 2015) viikossa.  
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Taulukko 3. Keskimääräinen kokoaikaisten työaika viikon aikana vuosina 2019, 2017 ja 2015 

 

 

Opettajista noin puolet ja esimiehistä yli puolet (53 %) tekee töitä viikonloppuisin. Tutkimusviikolla 

90 prosenttia opettajista ja esimiehistä teki töitä normityöajan ulkopuolisella ajalla tai 

viikonloppuna. 

 

Opettajat tekevät oppituntien ulkopuolista työtä keskimäärin 18 tuntia viikossa. 

 

Taulukko 4. Lapsi- tai opiskelijaryhmien oppituntien ulkopuolinen työ kokoaikaisilla opettajilla 

viikon aikana vuonna 2019, 2017 ja 2015 

  2019 

Keski-

hajonta Lkm 2017 

Keski- 

hajonta Lkm 2015 

Keski- 

hajonta Lkm 

varhaiskasvatus 9,2 6,6 106 14,1 14,2 98 14,7 15,0 130 

peruskoulu 14,3 8,0 238 17,4 10,3 278 18,9 11,8 315 

lukio 20,0 11,6 110 22,2 12,5 146 22,3 12,7 120 

ammatillinen 

oppilaitos 18,7 13,4 99 16,1 12,2 114 16,3 11,5 113 

ammattikorkeakoulu 30,7 13,0 78 30,7 14,5 97 29,9 15,4 71 

yliopisto 28,9 13,4 57 29,2 12,6 66 30,0 14,9 66 

kansanopisto tai 

kansalaisopisto 21,2 12,4 49 21,4 11,9 48 15,5 11,8 27 

musiikkioppilaitos 10,4 6,5 52 
      

yhteensä 17,8 12,3 789 20,3 13,4 910 20,0 14,0 894 

 

 

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma- 

tillinen 

oppilaitos 

ammatti-

korkea-

koulu yliopisto 

kansan- 

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiikki-

oppi-

laitos 2019 2017  2015   

opettaja 40,2 39,0 41,3 40,8 45,5 42,9 41,5 31,5 40,3 41,2 40,5 

keskihajonta 2,5 7,5 9,8 5,9 8,6 7,8 10,7 7,0 8,1 8,8 7,9 

esimies 40,9 42,6 43,5 45,2 
    

43,6 43,7 42,6 

keskihajonta 2,4 7,4 6,6 6,2 
    

7,0 7,4 5,6 
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Opettajien viikoittain tekemä työtuntien lukumäärä on vanhemmissa ikäluokissa korkein. Työajan 

määrää selittää oppilaitos, jossa opettaja työskentelee. Yksilöiden välillä on eroja, ja hajontaa on 

kaikissa ikäluokissa vähintään yhden työpäivän verran. 

 

Taulukko 5. Kokoaikaisten opettajien työaika ikäryhmittäin vuosina 2019, 2017  

  –30 31–40 41–50 51–60 61–70 2019 2017 2015 

Keskiarvo 40,82 40,74 40,67 40,37 38,73 40,37 41,1 40,5 

Keskihajonta 7,48 6,69 7,96 8,51 8,41 8,13 8,8 7,9 

Lkm 32 63 317 345 82 839 839 785 

 

 

4 Työn määrä   
Työn määrä oli kasvanut huolestuttavasti vuonna 2017 ja tällöin se erosi selkeästi suomalaisen 

työelämän keskiarvosta. Vuoden 2019 tuloksissa 53 % vastaajista kokee, että töitä on liikaa erittäin 

tai melko usein (59 % vuonna 2017, 53 % vuonna 2015). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 

kokivat määräaikaisia useammin, että töitä on usein liikaa.  

 

Varhaiskasvatuksessa ja ammattikorkeakouluissa tilanne koettiin heikoimmaksi. Alle 30-vuotiaiden 

ikäryhmässä liikaa töitä kokevia oli kaksi kolmesta. 

 

Myös esimiehet kokivat työn määrän kasvaneen. Vastaajista 67 % ilmoitti, että töitä on liikaa melko 

tai erittäin usein (62 % vuonna 2017, 57 % vuonna 2015). 
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Kuvio 2. Työn määrän kokeminen oppilaitoksittain vuosina 2019, ja koko aineiston  

keskiarvo 2017 ja 2015   

 
Reilu kolmasosa (35 %) vastanneista koki, että voi itse vaikuttaa omaa työtään koskevaan 

päätöksentekoon. Vaikuttamismahdollisuudet ovat heikommat kuin suomalaisessa työelämässä 

keskimäärin. Ammatillisissa oppilaitoksissa vain 26 % (36 % vuonna 2017, 21 % vuonna 2015) 

koki, että oman työn kannalta tärkeisiin päätöksiin voi vaikuttaa erittäin tai melko paljon.  

 

31 % opettajista ja 43 % esimiehistä koki, että heillä oli oman työnsä määrään vaikuttamis-

mahdollisuuksia joko erittäin tai melko paljon. Paras tilanne oli yliopistoissa työskentelevillä, heistä 

49 % koki vaikuttamismahdollisuutensa työmääräänsä melko tai erittäin hyväksi. Heikoin tilanne oli 

varhaiskasvatuksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, vain 22 % oli tätä mieltä.  

 
 Kuvio 3. Omaan työmäärään vaikuttamismahdollisuudet opetusalan sektoreittain  

vuosina 2019, 2017, 2015    
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Töiden oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa jakautumisessa yli puolet (52 %) vastaajista koki 

sen melko tai erittäin hyväksi (42 % vuonna 2017 ja 50 % vuonna 2015). Varhaiskasvatuksessa 

(66 %), perusopetuksessa (61 %) ja musiikkioppilaitoksissa (61 %) töiden jakautuminen toteutuu 

parhaiten ja ammatillisissa oppilaitoksissa (27 %) heikoiten. 

 

Kuvio 4. Töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti opetusalan 

sektoreilla vuonna 2019, 2017 ja 2015  

 

 
Arvioitavien oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärä on hieman laskenut kahdessa vuodessa. 

Lukioissa määrä on kasvanut. 

 

Taulukko 6. Keskimääräinen arvioitavien oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärä kokoaikaisilla 

opettajilla lukukauden aikana vuonna 2019, 2017 ja 2015 

  2019 Keskihajonta Lkm 2017 Keskihajonta Lkm 

varhaiskasvatus 29,7 49,9 103 21,98 14,23 80 

peruskoulu 98,0 77,6 241 91,40 77,57 245 

lukio 225,2 111,6 107 206,43 100,46 126 

ammatillinen 

oppilaitos 93,2 121,2 100 102,65 107,73 110 

ammattikorkeakoulu 158,0 114,2 79 173,49 112,97 94 

yliopisto 130,9 126,0 57 138,75 134,42 68 
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kansanopisto tai 

kansalaisopisto 96,1 59,9 50 93,56 71,95 41 

musiikkioppilaitos 38,1 34,6 54 
   

yhteensä 110,0 108,3 791 116,99 108,23 821 

 

Opetusryhmien määrä lukukauden aikana eri kasvatus- ja koulutusalan sektoreilla on keskimäärin 

6,9 opetusryhmää opettajaa kohden (7,3 vuonna 2017, 6,7 vuonna 2015). Lukioissa 

opetusryhmien määrä on suurin. 

 

Taulukko 7. Opetusryhmien määrä kokoaikaisilla opettajilla lukukauden aikana  

vuonna 2019, 2017 ja 2015 

  2019 

Keski-

hajonta Lkm 2017 

Keski-

hajonta Lkm 2015 

Keski-

hajonta Lkm 

varhaiskasvatus 2,4 3,4 99 2,0 3,3 78 1,8 3,0 85 

peruskoulu 7,1 4,7 239 6,3 4,4 246 6,5 4,3 259 

lukio 11,8 3,6 110 11,3 4,1 130 12,0 3,5 101 

ammatillinen 

oppilaitos 6,3 7,0 100 6,8 5,7 111 6,4 5,9 111 

ammattikorkeakoulu 6,2 3,2 75 6,4 3,5 92 6,5 5,0 76 

yliopisto 5,6 4,4 59 10,8 36,7 65 6,2 5,0 70 

kansanopisto tai 

kansalaisopisto 7,8 4,2 50 7,2 4,5 42 9,3 5,5 30 

musiikkioppilaitos 6,2 6,4 37 
      

yhteensä 6,9 5,3 769 7,3 11,5 812 6,7 5,2 783 

 

Vastaajat kokevat, että he ovat kuitenkin työtehtävistä ja työn tavoitteista hyvin selvillä. Joskin 

ammatillisten oppilaitosten opettajat kokivat osaavansa omien, työyhteisön ja organisaation työt ja 

tavoitteet heikoimmin. 

 

Esimiestoiminnan hyväksi arvioineet vastaajat kertoivat tuntevansa tehtävät ja tavoitteet 

erinomaisesti.  

 



  12 (38) 
 

 
 
 

Par-Ty-kysymykseen ”Kuinka usein sinulla on liikaa työtä” vastattiin suomalaisessa 

työelämätutkimuksessa 3,3 (asteikolla 1 – erittäin harvoin, 2 – melko harvoin, 3 – silloin tällöin,  

4 – melko usein ja 5 – erittäin usein). OAJ:n tutkimuksessa työmäärän vastaus on 3,6.  

 

5 Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 

Häirintää ja epäasiallista kohtelua ovat esimerkiksi mustamaalaaminen, loukkaaminen, yhteisön 

ulkopuolelle jättäminen, uhkailu, huutaminen, syrjintä terveydentilan, iän, poliittisen näkemyksen, 

sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun tai uskonnon mukaan, sukupuolinen häirintä ja 

ahdistelu. 

 

Vastaajat kokivat, että eniten kiusaamista aiheuttavat oppilaat ja opiskelijat, mutta myös 

työyhteisöjen sisällä tapahtuu paljon epäasiallista kohtelua.  

 

Vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista oli kokenut lähes 25 % vastaajista  

(22 % vuonna 2017). Lähes joka kolmas peruskoulussa työskentelevistä ja joka neljäs 

varhaiskasvatuksessa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja kansan- tai kansalais-

opistoissa työskentelevistä koki vakavaa ja toistuvaa kiusaamista. 

 

Epäasiallista kohtelua on eniten koettu väheksyvinä ja pilkkaavina puheina, joita esiintyy eniten 

peruskouluissa ja päiväkodeissa. 
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Taulukko 8. Vakavat ja toistuvat epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen  

12 kuukauden aikana oppilaitoksittain ja koko aineiston keskiarvo 2019 ja 2017.  

 

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi- 

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli- 

opisto 

kansan- 

opisto tai 

kansalais

-opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 

 

 

 

2017 

oppilaiden / 

opiskelijoiden 

taholta 10 14 5 3 6 4 0 0 8 6 

huoltajien 

taholta 4 9 1 1 0 0 0 3 4 3 

työtovereiden 

taholta 9 7 10 8 1 13 13 8 8 11 

esimiehen 

taholta 7 7 2 12 4 11 13 8 8 8 

johdon taholta 
2 5 3 7 7 13 5 3 5 4 

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

epäasiallista 
kohtelua / 
kiusaamista 
kokeneet 
yhteensä 26 30 20 26 16 24 26 22 25 22 

 

Vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista koki esimiehistä lähes joka kolmas  

(22 % vuonna 2017). Eniten epäasiallista kohtelua tai kiusaamista tuli huoltajien ja työtovereiden 

taholta.  

 

Kuvio 5. Vakavan ja toistuvan epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset  

viimeisen 12 kuukauden aikana esimiestehtävissä vuosina 2019 ja 2017 
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Vuonna 2019 eniten epäasiallista kohtelua ja kiusaamista kokivat varhaiskasvatuksen 

esiluokanopettajat, peruskoulun lehtorit ja rehtorit, ammatillisen oppilaitoksen tuntiopettajat ja 

kouluttajat ja ammattikorkeakoulujen yliopettajat. 

 

Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen oli vakavaa ja toistuvaa, ja se aiheutti sairauspoissaoloja 

enemmän kuin joka viidennelle vastaajalle vuonna 2019. Pitkiä yli kymmenpäivän poissaoloja oli 

näistä noin puolet. 

 

Taulukko 9. Sairauspoissaolojen kesto vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua ja  

kiusaamista kokeneilla viimeisen 12 kuukauden aikana vuosina 2019 ja 2017  

  2019 2017 

ei työkyvyttömyyttä 79 91 

alle 3 päivää 4 2 

3–10 päivää 7 3 

11–30 päivää 5 2 

31–60 päivää 3 1 

61–90 päivää 2 0 

yli 90 päivää 0 0 

yhteensä 100 100 

 

Koulutus häirintä- ja konfliktitilanteiden kohtaamiseen ja niissä toimimiseen on erittäin vähäistä. 

Noin neljäsosa 27 % (23 % vuonna 2017, 26 % vuonna 2015) oli saanut koulutusta häirintä- ja 

konfliktitilanteiden kohtaamiseen ja niissä toimimiseen viimeisen kahden vuoden aikana.  
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Taulukko 10. Viimeisen kahden vuoden aikana saatu koulutus häirintä- sekä konfliktitilanteiden 

kohtaamiseen ja niissä toimimiseen oppilaitoksittain 2019 ja koko aineiston keskiarvo 2017, 2015  

  

varhais- 

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli- 

opisto 

kansan- 

opisto tai 

kansa- 

laisopisto 

musiik- 

kippi-

laitos 2019 2017 2015 

kyllä 23 33 24 31 20 32 29 12 27 23 26 

en 77 67 76 69 80 68 71 88 73 77 74 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 139 293 128 127 100 69 87 66 1009 1107 1044 

 

 

     
Tunnista epäasiallinen kohtelu: 

• kohtuuton työmäärä ja aikataulu 

• sovittujen työehtojen yksipuolinen muuttaminen perusteetta 

• tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen sekä kokouksiin ja palavereihin  

• kutsumatta jättäminen 

• osaamisen tason kannalta vaatimattomien tehtävien antaminen 

• sosiaalinen eristäminen 

• huutaminen ja haukkuminen 

• loukkaavat kommentit, naurunalaiseksi saattaminen, nöyryyttäminen 

• perättömien tietojen levittäminen ja mustamaalaaminen 

• maineen tai aseman kyseenalaistaminen 

• mielenterveyden kyseenalaistaminen 

• arvostelu ja aiheeton syytösten esittäminen 

• seksuaalinen häirintä 
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Kuvio 6. Millaista epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen on ollut? 

Esimiehen työnantajan edustajan on puututtava häirintään ja epäasialliseen kohteluun 

mahdollisimman nopeasti. Ammatillisen käyttäytymisen ja koulutuksen avulla häirintätilanteita 

voitaisiin vähentää.  

 
Työturvallisuuskeskus:  

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun, samoin kuin syrjinnän estäminen on koko työyhteisön, 

työnantajan ja työntekijöiden yhteinen asia. Kun työyhteisössä esiintyy ongelmia ja häiriöitä, ne 

voivat johtua monista tekijöistä: työn määrän, laadun ja aikataulun ongelmista, tiedonkulun ja 

yhteistyön katkoksista, hävikistä, ylitöistä tai henkilö- ja osaamisresurssien puutteista. Myös 

kulttuurien yhteentörmäykset, ja erilaiset käsitykset huumorista voivat aiheuttaa ihmissuhde-

ongelmia ja loukkaantumisia työyhteisössä. Ongelmat eivät saa henkilöityä. Häiriöt on selvitettävä 

aina työn näkökulmasta. Erimielisyystilanteissa esimiehen nopea puuttuminen asiaan on 

välttämätöntä, jotta ristiriita ei aiheuta toiminnalle häiriöitä tai yksilölle ongelmia.  

 

Epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen ja toimintamallien käyttöön oli kyselyn mukaan saanut 

koulutusta vain 23 %. Koulutuksen avulla epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit ovat paremmin 

tunnistettavissa, jolloin haasteellisiin tilanteisiin on mahdollista puuttua ja niitä voidaan selvittää.  

 

6 Väkivalta  

Työpaikalla tai työssä väkivallan kohteeksi oli joutunut 10 prosenttia vastaajista (9 % vuonna 

2017). Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa väkivallan määrä on edelleen kasvanut. 

Väkivaltaa koetaan eniten varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ja sitä kokevat eniten 

erityisopettajat, lastentarhanopettajat ja esiopettajat. Lapset ja oppilaat aiheuttavat väkivallasta 

suurimman osan.  

 

Työpaikalla tai työssä väkivaltaa kokeneet yhteensä (%) 
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Taulukko 11. Väkivallan kokeminen viimeisen 12 kuukauden aikana oppilaitoksittain  

vuonna 2019 ja koko aineiston keskiarvo vuodelta 2019, 2017, 2015   

 

varhais- 

kasvatus 

perus-

koulu 

ammatillinen 

oppilaitos 

musiikki- 

oppilaitos 2019 2017 2015 

työpaikalla / työssä 
väkivallan kokeneet 
yhteensä 35 15 4 3 10 9 9 

 

 

Taulukko 12. Väkivallan kohteeksi joutuneet opetusalan sektoreilla ja nimikkeittäin  

vuosina 2017 ja 2015 (mukana ryhmät, joissa oli 5 tai enemmän havaintoja) 

 Väkivaltaa kokeneet  % 

  2019 2017 

Varhaiskasvatus  
 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 55 50 

varhaiskasvatuksen opettaja 31 38 

esiluokanopettaja 50 23 

päiväkodin johtaja 15 13 

Peruskoulu  
 

erityisopettaja tai 

erityisluokanopettaja 
31 

31 

luokanopettaja tai 

esiluokanopettaja 
 

 

esiluokanopettaja 
 

33 

luokanopettaja 14 15 

rehtori 19 9 

lehtori, aineenopettaja 8 7 
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Lukio  
 

rehtori  12 

lehtori, aineenopettaja  3 

Ammatillinen koulutus  
 

erityisopettaja tai 

erityisluokanopettaja 
 

 
päätoiminen tuntiopettaja  6 

kouluttaja 
 

8 

 

Väkivallan takia sairauspoissaoloja oli tullut 9 %:lle (5 % vuonna 2017) opettajista ja esimiehistä.  

 

Taulukko 13. Sairauspoissaolojen kesto väkivaltaa viimeisen 12 kuukauden  

aikana kokeneilla vuosina 2019, 2017 ja 2015 

  2019 2017 2015 

ei työkyvyttömyyttä 91 95 90 

alle 3 päivää 6 3 4 

3–10 päivää 2 1 1 

11–30 päivää 0 0 2 

31–60 päivää 1 0 0 

61–90 päivää 0 1 0 

yli 90 päivää 0 0 2 

yhteensä 100 100 100 

 

 

66 % vastanneista raportoi, että väkivaltatilanteissa toimimiseen on ohjeet ja menettelytavat  

(65 % vuonna 2017). Perehdytystä ohjeiden noudattamiseen oli saanut 43 % (66 % vuonna 2017).  

 

Varhaiskasvatuksessa (79 %) ja perusopetuksessa (72 %) on parhaiten käytössä menettelytavat ja 

ohjeet erilaisiin väkivaltatilanteisiin.  
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YK:n yleiskokous julisti vuonna 2007 lokakuun 2. päivän kansainväliseksi 

väkivallattomuuden päiväksi. Tuona päivänä YK toivoo valtioiden, YK:n alaisten  

järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden 

merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa.  

 

Väkivallattomuutta on noudatettava työssä kuitenkin päivittäin. Väkivalta on aina väärin, 

 se ei kuulu toimivaan työyhteisöön, eikä sen kuulu olla osa työtä. Kouluttamalla, 

toimintamalleja tekemällä ja noudattamalla, väkivaltatilanteita voidaan vähentää ja torjua. 

 

Koulutusta väkivaltatilanteiden kohtaamiseen ja niissä toimimiseen oli saanut alle 30 % vastaajista. 

Yliopistoissa 17 % ja musiikkioppilaitoksissa 9 % oli saanut koulutusta viimeisen kahden vuoden 

aikana. 75 % oli sitä mieltä, että koulutus on auttanut hallitsemaan väkivaltatilanteita. 

 

Väkivaltailmoituksen esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle oli tehnyt noin joka kolmas, 35 % (49 % 

vuonna 2017, 44 % vuonna 2015). Ilmoituksen tehneistä 43 % (53 % vuonna 2017, 52 % vuonna 

2015) oli käynyt tilanteesta palautekeskustelun esimiehensä kanssa. Käyty keskustelu oli johtanut 

muutoksiin töiden tai opetuksen järjestelyissä joka kolmannessa (27 %) tapauksessa  

(28 % vuonna 2017, 28 % vuonna 2015).  

 

Toimintatapojen muuttumiseen keskustelu johti 55 %:ssa tapauksista (60 % vuonna 2017). Alle 

neljäsosa vastanneista oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuolto onnistui väkivaltaisen 

käytöksen hallinnassa niin, ettei väkivaltatilanne enää toistunut. 

 

7 Työkyky 

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan nykyistä työkykyään asteikolla 0–10. Arviolla on suuri 

ennustearvo työkyvyttömyyseläköitymisessä. Vastaajien työkyvyn keskiarvo oli 7,9 

(7,8 vuonna 2017, 8,2 vuonna 2015). Esimiesten työkykyarvio oli parempi kuin opettajien, 8,1.    
 

Työstressiä erittäin paljon kokeneiden työkykyarvio oli selvästi matalampi kuin muiden. Myös 

vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua ja kiusaamista kokeneiden työkykyarvio oli matalampi.  

Esimiehen toimintaan tyytyväiset arvioivat työkykynsä muita korkeammaksi (8,2), tyytymättömien 

arviot olivat heikompia (7,6).  

 

Kehityskeskustelujen käymisellä oli vaikutusta koettuun työkykyyn. Jos keskustelu oli käyty kaksi 

kertaa vuoden aikana, työkykyarvio oli korkeampi (8,0).  
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Työkykyarvioissa ei ollut merkittäviä eroja oppilaitoksittain. Parhaat arviot olivat musiikkiopp-

ilaitoksessa (8,3) ja päiväkodissa (8,0) ja heikoin arvio ammatillisessa oppilaitoksessa (7,4).  

 

Taulukko 14. Työkykyarviot vuonna 2019, 2017 ja 2015 

 
2019 Lkm 2017 Lkm 

Esimies 8,1 112 8,1 118 

Ei 7,8 956 7,7 985 

Nainen 7,9 814 7,8 835 

Mies 7,8 233 7,8 258 

–30 7,8 37 7,8 43 

31–40 7,9 76 7,6 145 

41–50 7,8 386 8,0 266 

51–60 7,8 444 7,8 534 

61– 7,9 110 7,7 105 

Vakinainen 7,8 913 7,8 917 

Määräaikainen 7,9 139 7,9 171 

Stressiä erittäin usein kokenut 6,4 156 6,5 171 

Vakavaa ja jatkuvaa 

epäasiallista kohtelua kokenut 7,3 192 7,3 250 

Ei kehityskeskustelua 7,7 295 7,7 302 

Kyllä, kehityskeskustelu kerran 

vuodessa 7,9 672 7,8 714 

Kyllä, vähintään kaksi kertaa 

kehityskeskustelu vuodessa 8,0 96 8,0 83 
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8 Työstressi  

Työstressin määrä oli kyselyyn vastaajien keskuudessa selvästi korkeampi kuin suomalaisessa 

työelämässä keskimäärin.  

 
Vastaajista 39 % (43 % vuonna 2017, 33 % vuonna 2015) koki erittäin tai melko usein työn 

aiheuttamaa stressiä. Työstressiä harvoin ja melko harvoin kokeneiden määrä oli 24 %  

(21 % vuonna 2017, 28 % vuonna 2015). Vastaajista 37 % (40 % vuonna 2017, 36 % vuonna 

2015) koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi.  

 

  

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, 

hermostuneeksi, ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti 

mieltä. 

 

Ammattikorkeakouluissa koki työn aiheuttamaa stressiä yli puolet (51 %) erittäin tai melko paljon. 

Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työstressiä erittäin tai melko paljon koki  

42 % ja yliopistoissa 41 %. 

 

Taulukko 15. Työstressi oppilaitoksittain ja koulutus- ja kasvatusalalla vuosina 2019, 2017  

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppilaitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik- 

ki-oppi-

laitos 2019 2017 

erittäin 

harvoin 6 11 8 3 3 10 8 12 8 7 

melko 

harvoin 14 12 14 18 14 18 24 28 16 14 

silloin 

tällöin 38 42 38 37 32 31 30 36 37 36 
melko 

usein 23 23 27 22 29 31 28 18 24 27 
erittäin 

usein 19 13 13 20 23 10 10 6 15 15 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 139 296 130 129 101 71 90 67 1023 

111

1 
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Työstressin määrä on kasvanut erittäin huolestuttavasti nuoremmissa ikäryhmissä. Ikäryhmässä 

30 vuotta tai tätä nuoremmat kokivat työstressiä lähes kolme viidestä ja ikäryhmässä 31–40 

työstressiä koki lähes puolet.  

 

Kuvio 7. Työstressi ikäryhmittäin vuosina 2019, 2017, 2015    

 
Naiset kokivat miehiä hieman enemmän työstressiä. Esimiestyön erinomaiseksi kokevilla 

(esimiestyö arvioitiin yli 4/5) työstressin kokeminen oli tilastollisesti merkittävästi vähäisempää. 

 

Kuvio 8. Esimiestoiminnan vaikutus työstressin kokemiseen 2019  

 
 
Esimiestyön merkitys tiedetään erittäin tärkeäksi. Hyvällä esimiestyöllä voidaan vaikuttaa mm. 

työhyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen sekä tasa-arvoisuuden kokemiseen.   
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Työturvallisuuskeskuksen mukaan esimiehen tehtävänä on edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän 

työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä. Esimies vastaa yksikkönsä toiminnasta asetettujen 

tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti. Onnistuakseen tehtävässään esimies tarvitsee tukea sekä 

omalta esimieheltään että alaisiltaan. Hyvä esimiestyö rakentuu keskeisen työlainsäädännön sekä 

työehtosopimuksen hallintaan. Peruselementit tehtävässä ovat vastuullisuus ja luottamus. 

  

9 Johtaminen ja esimiestyö 

Vuoden 2019 barometrissä johtamisen ja esimiestyön tulokset ovat kehittyneet aiemmasta 

parempaan suuntaan. Vastausten mukaan esimiesten toiminta koetaan kuten suomalaisessa 

työelämässä keskimäärin (ks. liite). 

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa esimiesarviot olivat kuitenkin selvästi heikoimmat. Seuraavaksi 

heikoimmat arviot saivat kansan- ja kansalaisopistojen esimiehet. 

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa koettiin, että työntekijöiden mielipiteitä huomioitiin tärkeissä asioissa 

heikoimmin (58 % melko tai erittäin usein vs. opetusalalla 66 %). Lisäksi näissä oppilaitoksissa 

koettiin tasapuolinen kohtelukin heikoimmaksi (57 % melko tai erittäin usein vs. opetusalalla 70 %). 

Ammatillisissa oppilaitoksissa riittävästi tietoa esimiehiltään sai 47 % vastaajista (vs. opetusalalla 

66 %).  

 

Selkeää ja rakentavaa palautetta vastaajat kokivat saavansa hiukan heikommin kuin työelämässä 

keskimäärin. Ammatillisissa oppilaitoksissa melko tai täysin riittävästi selkeää ja rakentavaa 

palautetta sai 40 % vastaajista ja opetusalalla keskimäärin joka toinen. 

 

Taulukko 16. Oppilaitoksittain lähiesimiehen työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja  

koko aineiston keskiarvot vuosina 2019, 2017 ja 2015  

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 2017 2015 

erittäin 

harvoin 1 3 5 9 3 4 11 9 5 9 7 

melko 

harvoin 8 7 8 15 10 6 8 3 9 9 15 

silloin  

tällöin 14 16 19 19 18 14 20 12 17 18 28 

melko  

usein 45 39 42 41 44 32 31 43 40 38 42 
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erittäin 

usein 31 35 26 16 25 43 30 32 30 27 8 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 135 295 131 128 102 69 84 65 1009 1099 1051 

 

 

Taulukko 17. Lähiesimieheltä saatu tuki (melko tai erittäin usein vastanneiden osuudet)  

2019 ja 2017 

 
2019 2017 

Huomioiko esimiehesi työntekijöiden mielipiteet 

tärkeissä asioissa? 66 63 

Kohteleeko esimiehesi kaikkia työntekijöitä 

tasapuolisesti? 70 64 

Saatko tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäsi 

työtehtäviesi hoitamiseen? 67 61 

Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä 

asioista? 66 59 

Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa 

palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi? 50 45 

Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään 

työssäsi? 61 57 

 

 

  

Kehityskeskusteluista on useita malleja, nimiä, mielipiteitä sekä käytäntöjä. Hyvin 

toteutettu kehityskeskustelu on väline, jonka avulla mm. suunnitellaan työntekijän työn 

tavoitteita henkilötasolla, keskustellaan työn sisällöstä, tekemisestä sekä jaksamisesta. 

Keskustelun tulee olla vuorovaikutteista ja sen tulee jatkua käydystä keskustelusta 

luontevasti jokapäiväiseen työhön.  

 

Kehityskeskusteluja käydään kuten muuallakin suomalaisessa työelämässä. Kehityskeskusteluja 

kävi 72 % vastaajista (73 % vuonna 2017). Opettajat ja esimiehet olivat yhtä usein käyneet 

kehityskeskusteluja ja kokivat niiden hyödyn samalla tavalla. Kehityskeskusteluja käytiin 

heikoimmin musiikkioppilaitoksissa ja kansan- ja kansalaisopistoissa, joissa kaksi viidestä ei ollut 

käynyt niitä viimeisen 12 kuukauden aikana. 
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Hyväksi koetulla esimiestoiminnalla on merkittävä yhteys:  

• työn hallintaan  

• työtyytyväisyyteen  

• työstä innostumiseen ja työssä koettu iloon  

• kokemukseen siitä, että voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin tärkeisiin  

päätöksiin omaan työmäärään 

• työryhmien toimivuuteen, kehittämisaktiivisuuteen ja ryhmien  

väliseen yhteistyöhön  

 

Myös johdon toiminnalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Esimiestoiminnalla on merkittävä 

yhteys myös työstressiin ja poikkeuksellisen väsymykseen. 

 

Työstressiä koki kolmasosa (29 %) niistä, jotka arvioivat esimiestyön erinomaiseksi 

(esimiestoiminta arvioitu yli 4/5). Sen sijaan lähes joka toinen vastaaja (45 %) koki stressiä, jos 

esimiestoiminta arvioitu alle erinomaiseksi.  

 

Asteikko on viisiportainen Likert-asteikko, jonka paras arvosana on viisi. Yllä olevasta kuudesta 

väitteestä on laskettu keskiarvo. Hyväksi esimieheksi määriteltiin ne, joiden keskiarvotulos on 4–5. 

 

Kuvio 8. Esimiestoiminnan vaikutus työtyytyväisyyteen 2019 
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Kuvio 9. Esimiestoiminnan vaikutus työstä innostumiseen 2019 

 
 

Kuvio 10. Esimiestoiminnan syventymiseen työhön 2019 

 
 

Opettajista 38 % ja esimiehistä kaksi kolmasosaa (65 %) oli sitä mieltä, että tiedonkulku johdon ja 

henkilöstön välillä toimi erittäin tai melko hyvin. Parhaiten tiedonkulku toimi musiikkioppilaitoksissa 

(69 %), lukioissa (48 %) ja peruskouluissa (46 %). Heikoimmin tieto kulki ammatillisissa 

oppilaitoksissa, joissa 18 % vastaajista piti tiedonkulkua toimivana.  
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Taulukko 18. Tiedonkulun toimiminen johdon ja henkilöstön välillä oppilaitoksittain  

2019, 2017 ja 2015  

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 2017 2015 

erittäin 

huonosti 2 4 5 16 11 7 13 3 7 10 7 

melko 

huonosti  20 17 23 25 22 30 14 11 20 20 17 

jossain 

määrin 36 33 24 40 33 34 34 17 32 32 33 

melko 

hyvin  38 41 44 14 33 25 30 58 36 33 36 

erittäin 

hyvin  4 5 4 4 1 4 9 11 5 5 6 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 138 295 131 126 102 71 87 64 1014 1106 1049 

 

Vastanneista 41 % (36 % vuonna 2017, 45 % vuonna 2015) luotti erittäin tai melko paljon johdon 

päätöksentekoon. Esimiesten luottamus johtoon oli selvästi korkeampi eli 63 % (64 % vuonna 

2017, 68 % vuonna 2015). Musiikkioppilaitoksissa 59 %, peruskouluissa 49 % ja ammatti-

oppilaitoksissa työskentelevistä 20 % luotti erittäin tai melko paljon johdon päätöksentekoon.  

 

Kolmasosa vastanneista oli sitä mieltä, että johto oli erittäin tai melko paljon kiinnostunut 

henkilöstön mielipiteistä työhön liittyvissä asioissa. Parhaiten johdon kiinnostuksen henkilöstön 

mielipiteisiin kokivat musiikkioppilaitosten vastaajat (56 %) ja heikoiten ammatillisissa 

oppilaitoksissa (13 %). Peruskouluissa ja lukioissa kaksi viidestä koki, että johto on kiinnostunut 

mielipiteistä.  

 

Opettajista 41 % koki, että työpaikalla panostetaan toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen erittäin 

tai melko paljon. Esimiehistä sen sijaan 63 % (71 % vuonna 2017, 69 % vuonna 2015) oli sitä 

mieltä, että toimintaan ja henkilöstön kehittämiseen panostetaan erittäin tai melko paljon. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa vain neljäsosa vastaajista koki, että toimintaan ja henkilöstön 

kehittämiseen panostetaan. Varhaiskasvatuksessa, lukiossa ja musiikkioppilaitoksissa yli puolet 

koki, että henkilöstön kehittämiseen panostetaan melko tai erittäin paljon. 
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Taulukko 19. Toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen oppilaitoksittain  

vuosina 2019, 2017 ja 2015  

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 2017 2015 

erittäin 

vähän 4 7 4 14 8 4 7 6 7 9 7 

melko 

vähän 14 14 19 24 18 16 16 9 16 18 15 

jossain 

määrin 31 33 25 39 37 45 36 32 34 31 35 

melko 

paljon 39 34 41 18 29 25 30 32 32 34 31 

erittäin 

paljon 13 12 11 4 8 10 11 20 11 8 12 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 137 296 130 125 102 69 88 65 1012 1105 1048 

 

 

10 Työtyytyväisyys  

Työn iso oli laskenut huolestuttavasti edellisten opetusalan barometrin mittauskerroilla. Nyt 

uusimmassa kyselyssä työn iloa koetaan kuten työmarkkinoilla keskimäärin. Vastanneista 74 % oli 

nykyiseen työhönsä tyytyväisiä erittäin tai melko usein (71 % vuonna 2017, 76 % vuonna 2015), ja 

70 % koki, että työhön on mukava syventyä erittäin tai melko usein (69 % vuonna 2017, 78 % 

vuonna 2015). Vastaajista erittäin tai melko usein työstään innostunut oli 68 % (67 % vuonna 2017, 

74 % vuonna 2015).  

 

Työhönsä tyytyväisimpiä olivat esimiehet (82 %) ja musiikkioppilaitoksissa (87 %), yliopistoissa (83 

%) ja kansan- ja kansalaisopistoissa (78 %) työskentelevät. Tyytymättömimpiä olivat ammatillisissa 

oppilaitoksissa työskentelevät.  
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Taulukko 20. Työtyytyväisyys oppilaitoksittain vuonna 2019 ja koko aineiston keskiarvot  

vuosina 2017, 2015  

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-

laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 2017 2015 

erittäin 

tyytymätön 1 2 4 5 2 1 0 0 2 3 1 

melko 

tyytymätön 15 7 8 13 7 6 7 4 9 10 6 

en 

tyytymätön, 

en 

tyytyväinen 12 14 20 25 17 10 15 9 16 16 16 

melko 

tyytyväinen 53 55 52 47 49 49 60 57 53 53 52 

erittäin 

tyytyväinen 19 21 17 10 24 35 18 30 20 18 24 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 139 297 132 129 99 72 91 67 1026 1110 1055 

 

 

Naiset olivat innostuneempia työstään kuin miehet. Musiikkioppilaitoksissa ja kansan- ja 

kansalaisopistoissa työskentelevät olivat kaikkein innostuneimpia työstään ja kokivat, että työhön 

on mukava syventyä. 

 

Valtaosa (90 %) vastanneista koki, 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 poikkeaa muista oppilaitoksista. 80 % ammatillisissa 

oppilaitoksissa työssä olevista kokee voivansa käyttää tietojaan ja taitojaan työssään erittäin tai 

melko paljon.  

 

Kaksi kolmasosaa (61 %) oli edelleen sitä mieltä, että työ tarjoaa erittäin tai melko paljon 

mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen. Ammatillisissa oppilaitoksissa tilanne oli heikoin. 

Vajaa puolet kaikista opettajista (46 %) oli sitä mieltä, ettei työ tarjoa mahdollisuuksia 

kehittymiseen 

 



  30 (38) 
 

 
 
 

11 Työyhteisö 

  

Työyhteisön toimivuutta koskevissa kysymyksissä määriteltiin työpaikka tai työyhteisö 

seuraavasti: Työpaikalla tai työyhteisöllä tarkoitetaan päiväkotia, peruskoulua, lukiota, 

ammatillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun osastoa tai yksikköä, yliopiston  

laitosta tai yksikköä, jossa pääasiallisesti työskentelee. 

 

Kaikista vastaajista 52 % koki, että työt jakautuvat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti melko tai 

erittäin hyvin. Ammatillisissa oppilaitoksissa näin koki vain joka neljäs (27 %). Varhaiskasva-

tuksessa 66 %, perusopetuksessa ja musiikkioppilaitoksessa 61 % koki tilanteen melko tai erittäin 

hyväksi. Esimiehistä 69 % oli sitä mieltä, että töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti ja 

tasapuolisesti onnistuu hyvin. 

 

Lähes kaksi kolmesta (68 %) koki ryhmätyöskentelyn sujuvan työyhteisössä erittäin tai melko 

hyvin. Parhaaksi ryhmätyöskentely arvioitiin varhaiskasvatuksessa (81 %) ja heikoimmaksi 

ammatillisissa oppilaitoksissa (53 %) sekä kansan- ja kansalaisopistoissa (55 %), joissa vain joka 

toinen oli sitä mieltä, että ryhmätyöskentely sujuu melko tai erittäin hyvin. Esimiehistä 87 % oli sitä 

mieltä, että ryhmätyöskentely sujuu omassa yksikössä erittäin tai melko hyvin.  

 

Vastaajista 77 % koki saavansa täysin tai melko riittävästi tukea ja apua työyhteisössään. Kansan- 

ja kansalaisopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tuen saaminen oli selkeästi heikkoa (62 %). 

 

Yli puolet (58 %) kokivat, että työyhteisössä on sovittu yhteisistä pelisäännöistä erittäin tai melko 

hyvin. Parhaiten säännöistä oli sovittu varhaiskasvatuksessa (73 %) ja peruskouluissa (68 %), 

joissa yli kaksi kolmasosaa ilmoittaa, että pelisäännöistä on sovittu. Heikoin tilanne oli 

ammatillisissa oppilaitoksissa (38 %), joissa noin joka kolmas oli tätä mieltä. Myös kansan- ja 

kansalaisopistoissa (42 %) ja yliopistoissa (43 %) työyhteisön pelisääntöjen sopiminen koettiin 

oppilaitosvertailussa heikoksi. 

 

Vastaajista 63 % oli sitä mieltä, että työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva. 

Työpaikkojen ilmapiiri oli heikentynyt lisää ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa enää 38 % oli sitä 

mieltä, että työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva.  

 

Vastaajista 58 % kokee (50 % vuonna 2017, 58 % vuonna 2015), että tiedonkulku toimii työpaikan 

sisällä erittäin tai melko hyvin. Tiedonkulun puutteissa erottuvat selvimmin ammatilliset 

oppilaitokset, joissa vain 31 % vastaajista koki, että tiedonkulku yhteisön sisällä toimi erittäin tai 
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melko hyvin. Musiikkioppilaitoksissa (70 %), peruskouluissa (68 %) ja varhaiskasvatuksessa  

(64 %) joka kolmas ja lukioissa 62 % oli tätä mieltä.  

 

Kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa henkilöstön keskinäinen arvostus on yhtä hyvää kuin 

suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Vastanneista 71 % koki, että työtoverit osoittavat täysin 

tai melko riittävästi arvostusta heidän tekemäänsä työtä kohtaan.  

 

Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii keskimäärin paremmin kuin suomalaisessa 

työelämässä. Noin puolet (48 %) oli sitä mieltä, että eri ammattiryhmien välinen tiedonkulku toimii 

erittäin tai melko hyvin. Samaa mieltä oli 28 % ammatillisten oppilaitosten sekä 41 % kansa- ja 

kansalaisopistojen ja 42 % korkeakoulujen vastaajista. Parhaiten tiedonkulku toimi varhais-

kasvatuksessa, mutta sielläkin vain 70 % arvioi sen toimivan erittäin tai melko hyvin. 

Perusopetuksessa joka toinen oli tätä mieltä.  

 

Eri tahojen ristiriitaiset odotukset vaikeuttavat yhä useammin töiden tekemistä. Vastaajista 30 % 

(39 % vuonna 2017, 32 % vuonna 2015) koki, että töiden tekemistä vaikeuttavia odotuksia on 

erittäin usein tai melko usein. Ammatillisessa oppilaitoksessa näin kokevia oli joka toinen (50 %).   

 

Työn keskeytyksiä on koulutus- ja kasvatusalalla enemmän kuin työelämässä keskimäärin. Työ 

keskeytyi erittäin tai melko usein kahdella kolmesta (64 %) vastaajasta, joka on yhtä paljon kuin 

vuosina 2015 ja 2017. Eniten keskeytyksiä koetaan esimiestyössä 86 % (90 % vuonna 2017, 

84 % vuonna 2015) ja varhaiskasvatuksessa 84 % (86 % vuonna 2017, 79 % vuonna 2015). 

Musiikkioppilaitoksissa tilanne oli parhain, vain 14 % koki keskeytyksiä. 

 

Par-Ty-tutkimuksessa väitteeseen: ”Eri ammattiryhmien välinen tiedonkulku toimii hyvin” vastattiin 

suomalaisessa työelämässä 3,0, vastaavasti OAJ:n tutkimuksessa kokemus tiedonkulusta 

ammattiryhmien välillä oli 3,3 (1 – täysin eri mieltä, 2 – melko eri mieltä, 3 – ei samaa muttei 

eriäkään mieltä, 4 – lähes samaa mieltä ja 5 – täysin samaa mieltä).   

 

12 Työterveyshuolto   

Työterveyshuolto toimii erittäin tai melko hyvin, vastasi 50 % vastaajista (54 % vuonna 2017,  

61 % vuonna 2015). Yliopistoissa työterveyshuolto toimii vastaajien mielestä selvästi parhaiten 

(81 %). Ammattikorkeakouluissa 62 % ja musiikkioppilaitoksissa 54 % vastaajista olivat samaa 

mieltä. Esimiesten vastausten mukaan työpaikkaselvitys oli tehty 67 %:ssa työpaikkoja.  
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Vain 26 % vastaajista kertoi, että työterveyshuolto oli selvittänyt työn kuormittavuutta viimeisen 

kahden vuoden aikana. Jos työn kuormittavuutta oli selvitetty, myös parannuksia kuormittavuuden 

vähentämiseksi oli tehty joka toisessa (44 %) tapauksessa. 

 

Taulukko 21. Työterveyshuollon tekemä työn kuormittavuuden selvitys  

vuosina 2019, 2017 ja 2015 

  

varhais-

kasvatus 

perus-

koulu lukio 

amma-

tillinen 

oppi-laitos 

ammatti-

korkea-

koulu 

yli-

opisto 

kansan-

opisto tai 

kansalais-

opisto 

musiik-

kioppi-

laitos 2019 2017 2015 

Kyllä 24 30 22 21 29 24 24 26 26 23 25 

Ei 76 70 78 79 71 76 76 74 74 77 75 

Yht. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 139 295 130 126 102 68 91 65 1016 1099 1047 

 

Vastanneista 76 % tietää työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun. 
 

13 Johtopäätökset ja toimenpiteet   

Työaika sekä työn määrä  
 

Johtopäätös: 

• Opettajien ja esimiesten työn sisältö ja työn kuormittuvuus ovat muuttuneet ja muuttuvat 

edelleen. Työaika on rajallista, mutta työn määrä kasvaa. Opettajien ja esimiesten itsensä 

johtamista, sekä työajan seurantaa ja sen noudattamista on kehitettävä työhyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi. 

 

• Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittava opettajien ja esimiesten työajan suunnittelusta ja 

sen seurannasta. Työajan ylityksiin on reagoitava. Lisäksi työntekijän ja esimiesten on 

sovittava, sekä tehtävä tarvittavat muutokset työhön tai työntekemisen tapoihin.  

 

• Koulutuksiin (mukaan lukien opettajakoulutus) on saatava työsuojelua, turvallisuutta sekä 

työhyvinvointia käsittelevää aineistoa.  

 

• Opettajien ja esimiesten on kiinnitettävä huomiota siihen, että viikkolepo toteutuu eli työtä ei 

tehdä seitsemänä päivänä viikossa. 
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Häirintä ja epäasiallinen kohtelu  
 

Johtopäätös: 

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu heikentävät koko työyhteisön toimintaa, mutta niiden kokeminen 

on yksittäisen työntekijän terveydelle haitallista. 

• Työpaikolla on oltava ajantasaiset menettelyohjeet häirintä- ja epäasiallisen kohtelun 

kokemustilanteisiin.  

• Tilanteet on selvitettävä sovitun menettelyn mukaan ja menettelystä on viestittävä henkilöstölle. 

Menettelytapa on koulutettava henkilöstölle.  

• Lisäksi huonon käytöksen ja epäasiallisen kohtelun ero on selkeytettävä. Huonoa käytöstä ei 

saa sallia ja siihen puuttumisen on esimiehen hoidettava arjen esimiestyössä.  
 

Väkivalta 
Väkivalta ja sen uhka edellyttävät työpaikalla ennakoivia toimenpiteitä, riittäviä turvajärjestelyjä 

sekä menettelytapoja uhkatilanteiden jälkihoitoon. Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tilanteita, 

joissa työntekijöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään työhön liittyvissä asioissa ja 

jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat työntekijöiden turvallisuuden, terveyden tai hyvinvoinnin. 

Pelkkä väkivallan uhan mahdollisuus saattaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, ja haitallista 

psyykkistä kuormitusta. 

• Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että 

väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennalta.  

• Työpaikalla on oltava muun muassa väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat 

asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet, sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen.  

• Turvallisuus- ja hälytyslaitteiden toimivuus on määräajoin tarkistettava. 

• Työnantajan on laadittava konkreettiset menettelytapaohjeet, jotka sisältävät ennaltaehkäisyyn 

tähtäävät toimenpiteet sekä ohjeet väkivaltatilanteen kohtaamisen hallitsemiseksi. 

• Työterveyshuoltolain mukaan, työnantajan järjestettäväksi säädettyyn työterveyshuoltoon 

kuuluu työn sekä työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen. Arviointi 

tapahtuu toistuvin työpaikkakäynnein, ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen. Tällöin 

on otettava huomioon muun muassa tapaturma- ja väkivaltavaara. 

• Jokaisesta väkivaltatilanteesta on tehtävä tilanneraportti (OAJ). 

 
Työkyky ja työstressi 
Työkyky on ihmisen voimavarojen ja työn yhteensopivuuden välistä tasapainoa. Työkyvyn 

perustana on ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Työkykyyn vaikuttavat myös työhön 

kohdistuvat asenteet ja ammattitaito.   



  34 (38) 
 

 
 
 

 

Psykososiaalinen työympäristö käsittää työn johtamisen ja organisoinnin, yhteistyön, viestinnän, 

vuorovaikutuksen ja yksilöllisen käyttäytymisen työyhteisössä. Stressiä syntyy, kun yksilön 

suorituskyky on ristiriidassa työn vaatimusten kanssa, ja toisaalta yksilön odotukset ovat 

ristiriidassa työn tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. (Työturvallisuuskeskus) 

 

• Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, jotta työpaikalla 

on terveellistä ja turvallista tehdä työtä. Yhteistoimintaa on tehtävä säännöllisesti työyhteisöä 

parantavilla toimenpiteillä. 

• Määräaikaisesta hankerahoituksesta on siirryttävä pitkäkestoisiin, parlamentaarisiin ja yli 

hallituskausien kestäviin ohjelmiin, jotka muuttavat toimintaa ja parantavat sen laatua. Lyhyillä 

hankkeilla ei saa kuormittaa tarpeettomasti kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjiä, esimiehiä 

eikä työyhteisöjä. 

• Työsuhteet on solmittava työsopimuslain mukaan, jolloin määräaikaiselle työsuhteelle on oltava 

lain mukaan hyväksyttävä peruste.  

• Kehityskeskustelujen laatuun ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomiota. 

• Työn arvostukseen on kiinnitettävä edelleen huomiota. 

 
Johtaminen ja esimiestyö 
Ylimmällä johdolla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä. Työhyvinvoinnin 

edistäminen ja organisaation kehittämistoiminta vaativat sitoutumista, tilanteen arviointia, 

suunnittelua, päätöksiä, toimeenpanoa ja seurantaa. Esimiesten työ määritetään vastuiden, 

tehtävien ja roolien kautta. Näiden selkeä määrittäminen kohdentaa johtamista organisaation 

kannalta tärkeisiin asioihin. Vastuut liittyvät sekä asioiden että ihmisten johtamiseen. Esimiesten 

vastuulla on rakentaa työnteon puitteet sellaisiksi, että työn sujumisesta, onnistumisista ja 

kipukohdista keskustellaan työpaikalla (Työturvallisuuskeskus). 

• Työhyvinvoinnin johtaminen on sisällyttävä johtamiseen ja esimiesten työhön. 

• Työelämän lainsäädännön tuntemus on osa johtamista ja esimiestyötä. 

• Esimiesten on huolehdittava omasta työhyvinvoinnistaan, jotta hän kykenee toimimaan 

tehtävässään ja tukemaan ryhmäänsä, tiimiänsä. 

 

Työtyytyväisyys ja työyhteisö 
Työtyytyväisyys rakentuu useasta elementistä. Yksi tapa arvioida työtyytyväisyyttä on tarkastella 

sitä työhyvinvoinnin osina, joista työtyytyväisyys syntyy: psykofyysiset perustarpeet, turvallisuuden 

tarve, liittymisen tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve.   

Työtyytyväisyyteen sisältyy lisäksi muun muassa motivaatio, flow, resilienssi ja työn ilo. 
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• Työyhteisöjen rakenteiden toimivuuteen on kiinnitettävä huomioita (työkuormitus, turvallisuus, 

työyhteisön toiminta, työn arvostus, oman työn hallinta ja vaikutusmahdollisuudet). 

• Ajantasainen, toimiva ja viestitty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

• Ajantasainen, toimiva ja viestitty työsuojelun toimintaohjelma. 

 

Työterveys 
Työnantajan on järjestettävä lain mukaan työntekijöille työterveyshuolto, jonka tavoitteena on  

• edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran eri vaiheissa, 

• ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta ja  

• tukea työyhteisön toimintaa.  

 

Työterveyshuolto perustuu työpaikan tarpeeseen, ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön työpaikan ja 

työterveyshuollon kesken. (Työturvallisuuskeskus) 

• Työpaikkaselvitykset on suunniteltava ja toteutettava. 

• Työkykyyn ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Lisäksi on 

tehtävä aktiivisia toimenpiteitä työkyvyn ylläpitämisessä. 

• Työnantajien ja työterveyshuollon yhteistyötä on jatkuvasti kehitettävä huomioiden muun 

muassa psykofyysiset tarpeet.  
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OAJ seuraa barometrin lisäksi jäsenistön työhyvinvointia viikoittain vaihtuvien työhyvinvointikysymysten 
avulla. Kysely toteutetaan Fiilismittarilla ja vastaajia on keskimäärin noin 2 500 viikossa.   
 
On mukavaa mennä töihin 
Työhön menon mukavaksi kokeminen kasvoi edellisestä vuodesta 3 prosenttiyksikköä. 
(Fiilismittari kyselyajanjakso 30.09.2020–6.10.2020, vastaajia 2 491) 
 
Vastaajista 52 % on sitä mieltä, että on mukavaa mennä töihin. He iloitsevat mukavista työkavereista ja  
oppilaista. Työ on merkityksellistä ja innostavaa. Vastaajista 35 % kokee tilanteen keskivertoiseksi. Jaksaminen 
on koetuksella, työmäärä on liiallinen ja koronatilanne varjostaa. Vastaajista 13 % on väitteen kanssa eri mieltä. 
Töitä on liikaa ja jopa uupumuksesta kerrotaan. Työyhteisön ongelmat ja resurssipula vaivaavat. Edellisenä 
vuonna (2019) 49 % koki, että on mukava mennä töihin. Vastaajista 11 % koki sen huonona. Vastaajia oli 3 589.  
 
Työni on innostavaa 
Työn innostavuus on kasvanut 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta 
(Fiilismittari kyselyajanjakso 26.08.2020–2.09.2020, vastaajia 2 332) 
 
Vastaajista 55 % on sitä mieltä, että työni on innostavaa. Työ on monipuolista ja merkityksellistä. Työssä 
 oppii uutta ja siinä saa toteuttaa itseään. Oppilaat ja tiimi tuo iloa. Vastaajista 38 % koki tilanteen keski-
vertoiseksi ja 7 % huonoksi. He kertovat kiireestä ja resurssien puutteesta. Omaa osaamistaan ei voi hyödyntää, 
ja oheistoiminta vie liikaa aikaa ydintyöltä. Työn innostavuutta mitattiin myös vuosi sitten. Silloin 51 % koki, 
että työ on innostavaa.  
 
Työaikani on mitoitettu riittäväksi 
Huonon kokemuksen osuus on pienentynyt 10 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 
(Fiilismittari kyselyajanjakso 02.09.2020–8.09.2020, vastaajia 2 459) 
 
Vastaajista 24 % on sitä mieltä, että työaika on mitoitettu riittäväksi. He saavat itse vaikuttaa työaikaan, 
priorisoivat ja rajaavat työtehtäviään. Vastaajista 45 % kokee tilanteen keskivertoiseksi ja 31 % huonoksi. 
Kaivataan parempaa työajan seurantaa suhteessa työmäärään. Suunnittelutyöhön kaivataan enemmän aikaa. 
Kiire ja resurssien puute vaivaa. Ydintyön lisäksi on liikaa oheistöitä, joille ei ole varattu riittävästi aikaa. 
Edellisenä vuonna (2019, vastaajia 2 087) 17 % koki, että työaika on mitoitettu riittäväksi ja 41 % koki huonoksi.  
 
Minulla on aikaa tehdä työni hyvin 
Kokemus, että työtä on aikaa tehdä hyvin, on kasvanut edellisestä vuodesta 3 prosenttiyksikköä.   
 
(Fiilismittari kyselyjakso 23.09.2020–29.09.2020, vastaajia 2 663) 
Vastaajista 17 % on väitteen kanssa samaa mieltä. Hyvin suunniteltu työ ja työtehtävien priorisointi auttaa. 
 He voivat vaikuttaa omaan työhön. Vastaajista 52 % kokee tilanteen keskivertoiseksi. Tilanne vaihtelee paljon. 
Kiireen takia opetustyötä ei voi toteuttaa niin hyvin kuin haluaisi. Jatkuva asioiden priorisointi ja tekemättömät 
tehtävät kuormittavat. Vastaajista 31 % on sitä mieltä, että heillä ei ole aikaa tehdä työtään hyvin. Työ koetaan 
pirstaleiseksi ja työmäärä on liian suuri. Resursointi on liian vähäistä, eikä opetuksen suunnitteluun jää 
 riittävästi aikaa. 
 
Edellisenä vuonna (2019, vastaajia 3 666) 14 % vastaajista oli samaa mieltä. Vastaajista 36 % koki,  
että heillä ei ole aikaa tehdä työtään hyvin. 
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