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1

johdanto
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää kahden vuoden 
välein työolobarometrillä kattavasti ja luotettavasti opettaji-
en ja opetusalan esimiesten työhyvinvointia, työoloja ja tur-
vallisuutta. Kyselyyn vastaa opettajia ja opetusalan esimiehiä 
koko Suomesta varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Vuoden 2015 barometrin mukaan opettajien työmäärä on 
kasvanut ja työviikko venyy usein iltaan ja viikonloppuihin. 
Yli puolet kokee, että töitä on usein liikaa. Töiden epätasai-
nen jakautuminen kuormittaa ja heikentää työkykyä, vaikka 
yhdessä työskentely on parantunut. Työstressiä koetaan 
enemmän kuin muualla työelämässä ja hallitsemattomat 
muutokset näyttävät lisäävän sitä. Työtyytyväisyys on niu-
kasti heikentynyt. Silti opettaja innostuu edelleen työstään 
monia muita enemmän.

Liian moni opettaja ja esimies kokee epäasiallista kohtelua 
ja kiusaamista. Väkivaltaakin kokee noin joka kymmenes. 
Terveyshaitat ja puutteet työoloissa aiheuttavat runsaasti 
poissaoloja. 

Esimiehen rooli työhyvinvoinnin johtajana on kristallinkirkas. 
Esimiehen toiminta vaikuttaa merkittävästi työn hallintaan, 
työtyytyväisyyteen, työstä innostumiseen, työssä koettu 
iloon ja työstressiin. Hyvä esimies saa työryhmät toimimaan, 
lisää kehittämisaktiivisuutta ja saa ryhmien välisen yhteis-
työn sujumaan. 

Myös johdon toiminta vaikuttaa hyvinvointiin. Johtoon kyllä 
luotetaan, mutta suurin osa opettajista on sitä mieltä, ettei 
johto ole riittävän kiinnostunut opetushenkilöstön mielipi-
teistä työhön liittyvissä asioissa.

Alan työympäristöjä vaivaavat edelleen terveydelle haitalli-
set, mittavat sisäilmaongelmat.
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①
Kyselyn toteutus

②
Kyselyn kattavuus 
ja vastanneiden 
perustiedot

BAROMETRIN KYSELY toteutettiin marraskuussa 
2015. Kysely lähetettiin Opetusalan Ammatti-
järjestö OAJ:n ja Finlands Svenska Lärarförbund 
FSL:n jäsenille, jotka eivät toimi ammattiliiton 
luottamushenkilöinä (kuten järjestön valtuutet-
tu, luottamusmies, yhdistyksen puheenjohtaja 
tai työsuojeluvaltuutettu). 

Poikkeuksena kyselyn vastaajista olivat Ope-
tus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsian jäsenet, 
jotka kaikki saivat kyselyn vastatakseen. Opsi-
an jäsenet toimivat pääosin sivistystoimen joh-
totehtävissä.

Barometrin kysely sisältää OAJ:ssä kehitet-
tyjä kysymyksiä ja Työterveyslaitoksen Parempi 
työyhteisö ParTy-kyselyn. Edellinen barometri 
toteutettiin marraskuussa 2013. Barometrin tu-
lokset julkistettiin 31.1. ja 23.4.2014. 

KYSELYN VASTAUSPROSENTTI vuonna 2015 oli yh-
teensä 24,9 %. Vastausten määrä oli 1 076. Kyse-
lyn vastausprosentti vuonna 2013 oli yhteensä 
38,5 %. Vastausten määrä oli 1 347. 

Kyselyyn vastanneista kunnan tai kuntayh-
tymän palveluksessa oli 77 % vuonna 2015 (81 % 
vuonna 2013) ja 17 % (11 %) yksityisen sekä 6 %  
(7 %) valtion palveluksessa. 

Taulukko 1. Vastanneiden oppilaitos vuosina 2013 ja 2015
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Kuvio 1. Vastanneiden ikäryhmät opetusalan sektoreilla ja  
yhteensä vuosina 2013 ja 2015 

Taulukko 2. Vastanneiden ammattinimike vuosina 2013 ja 2015

VASTAAJIA OLI kaikista ikäluokista. Vastanneiden sukupuolijakauma 
vastasi opetusalan jakaumaa (vuonna 2015 naisia 75 %). Vuonna 2015 
esimiesvastaajista 38 % oli miehiä. 

Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilai-
toksissa oli vanhemmista ikäluokista enemmän vastaajia kuin muil-
la opetusalan sektoreilla. 

VAKINAISESSA PALVELUSSUHTEESSA oli 85 % vastaajista. Osa-aikaista 
työtä teki 6 % vuonna 2013 ja 7 % vuonna 2015. Esimiehinä toimivia 
vastanneista oli 5 % vuonna 2013. Vuonna 2015 esimiehenä toimivi-
en vastaajajoukko oli kasvanut 15 prosenttiin. 
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KOKOAIKAISTEN OPETTAJIEN ja opetusalan esi-
miesten keskimääräinen työaika ylittää nor-
maalin työviikon ja sopimusten mukaisen työ-
ajan. Esimiesten työaika on keskimäärin 42,6 ja 
opettajien 40,5 tuntia viikossa. Akavalaiset työ-
markkinat -tutkimuksen 2014 mukaan johtajat 
ja ylimmät virkamiehet tekivät 42,5 ja opettajat 
39 viikkotuntia. Opettajien työmäärä on vuoden 
aikana kasvanut.

Taulukko 3. Keskimääräinen kokoaikaisten työaika viikon aikana vuonna 2015

KYSELYSSÄ KYSYTTIIN myös, tehdäänkö työtä 
epätyypilliseen aikaan kello 8.00–16.00 ulko-
puolella. Tällaista työtä tehneiden määrä oli yh-
teensä 844, ja he tekivät töitä keskimäärin 5,4 
kertaa viikossa. Opettajan työ valuu vahvasti nor-
maalin työpäivän ulkopuolelle joka päivä ja vii-
konloppuihin.

Taulukko 4. Lapsi/opiskelijaryhmien/oppituntien ulkopuolinen  
työ kokoaikaisilla viikon aikana vuonna 2015

③
Työviikko venyy
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OPPITUNTIEN JA opetustilanteiden ulkopuolisen 
työn määrä on suurin korkeakouluissa ja lukiois-
sa. Suurin työmäärä on 41–60-vuotiailla. 

alle 31 ‒ ‒ ‒

Taulukko 5. Kokoaikaisten työaika ikäryhmittäin 2015

OPETUSRYHMIEN MÄÄRÄ lukukauden aikana eri 
opetusalan sektoreilla on keskimäärin 6,7.

Taulukko 6. Opetettavien opetusryhmien määrä kokoaikaisilla  
opettajilla lukukauden aikana vuonna vuonna 2016

ARVIOITAVIEN OPPILAIDEN/ opiskelijoiden lu-
kumäärä on erittäin suuri lukioissa ja korkea-
kouluissa.

Taulukko 7. Keskimääräinen arvioitavien oppilaiden/opiskelijoiden lukumäärä 
kokoaikaisilla opettajilla lukukauden aikana vuonna 2015
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YLI PUOLET vastaajista kokee, että töitä on lii-
kaa erittäin tai melko usein (54 % vuonna 2013, 
53 % vuonna 2015). Vakinaisissa palvelussuhteis-
sa olevat kokivat määräaikaisia useammin, että 
töitä on usein liikaa. 

Ammattikorkeakouluissa tilanne koettiin hei-
koimmaksi: kaksi kolmasosaa (68 % vuonna 2013, 
63 % vuonna 2015) koki, että töitä on liikaa erit-
täin tai melko usein. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 
58 % 31–50-vuotiaista koki samalla tavalla, esi-
miesten prosenttiosuus oli 57.Kuvio 2. Työn määrän kokeminen opetusalan sektoreilla 2015 
 
 
 

 
 
 

Kuvio 2. Työn määrän kokeminen opetusalan sektoreilla vuonna 2015
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VUONNA 2013 kiirettä työssään koki erittäin tai 
melko paljon lähes kolme neljästä (72 %) ja esi-
miehistä 84 %. Kiireen kokemista ei kysytty vuon-
na 2015.

Työn määrään voidaan opetusalalla vaikut-
taa samalla tavalla kuin suomalaisessa työelä-
mässä. Kokemus siitä, että voi vaikuttaa työtään 
koskeviin päätöksiin, on hieman kasvanut kah-
dessa vuodessa ja on suomalaisen työelämän 
keskiarvoa parempi.

IKÄRYHMITTÄIN EI ollut enää merkitseviä eroja 
sen kokemisessa, voiko oman työn määrään vai-
kuttaa. Työn määrään vaikuttaminen on paran-
tunut varhaiskasvatuksessa kahden vuoden ai-
kana. Ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa työskentelevät kokivat voivansa 
vaikuttaa omaan työmääräänsä muuta opetus-
alaa vähemmän.

Taulukko 8. Omaan työmäärään vaikuttamismahdollisuudet opetusalan sektoreittain vuonna 2015



Opetusalan työolobarometri 20168

④
Opettaja
innostuu 
edelleen

OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT ovat erittäin tai melko 
usein innostuneita työstään (78 % vuonna 2013, 
74 % vuonna 2015). Vastanneet kokivat, että työ-
hön on mukava syventyä erittäin tai melko usein 
(79 % vuonna 2013, 78 % vuonna 2015). 

Työtyytyväisyys on laskenut hieman kahden 
vuoden aikana, kuitenkin niin, että työstä innos-
tuminen ja syventyminen työhön ovat pysyneet 
lähes samalla tasolla ja ovat parempia kuin suo-
malaisessa työelämässä keskimäärin. Opetta-
jat olivat nykyiseen työhönsä tyytyväisiä erittäin 
tai melko usein (82 % vuonna 2013, 76 % vuon-
na 2015).

KANSAN- JA kansalaisopistoissa, esimiestehtä-
vissä ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät oli-
vat kaikkein innostuneimpia työstään. Työhönsä 
tyytyväisimpiä olivat esimiehet sekä yliopistoissa 
ja perusopetuksessa työskentelevät. Tyytymät-
tömimpiä olivat ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
ammattikorkeakouluissa työskentelevät. 

Valtaosa kokee, että työssä voi käyttää tieto-
jaan ja taitojaan erittäin tai melko paljon. Naisten 
ja miesten vastausten välillä oli kuitenkin tilastol-
lisesti merkitsevä ero molempina vuosina. Mie-
het eivät koe voivansa käyttää tietojaan ja taito-
jaan työssään yhtä hyvin kuin naiset.

Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että työ tar-
joaa erittäin tai melko paljon mahdollisuuksia 
henkilökohtaiseen kehittymiseen. Kahdessa vuo-
dessa on tapahtunut lievä positiivinen muutos.

Taulukko 9. Työtyytyväisyys opetusalalla vuosina 2013 ja 2015

‒ ‒
‒ ‒

‒ ‒

‒ ‒
‒ ‒

*Ei vertailtavaa tietoa
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⑤
Työt eivät jakaudu tasan

TÖIDEN OIKEUDENMUKAISESSA jakautumises-
sa jäädään suomalaisen työelämän keskiarvon 
alapuolelle, ja vain joka toisen mielestä työt ja-
kautuvat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Ikäryhmittäisessä tarkastelussa ei ole merkit-
täviä eroja, mutta sukupuolen mukaan tarkas-
telussa on.

Kuvio 3. Töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sukupuolen mukaan vuonna 2015

Nainen Mies

AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA ja ammatti-
korkeakouluissa töiden jakautuminen toteu-
tuu heikoiten. 

KOKEMUS SIITÄ, että omaa työtään koskeviin tärkeisiin päätöksiin voi vaikuttaa, on hieman paran-
tunut. Ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät kokivat vaikutus-
mahdollisuutensa pieniksi. Ammatillisissa oppilaitoksissa enää 21 % koki, että oman työn kannalta 
tärkeisiin päätöksiin voi vaikuttaa erittäin tai melko paljon. Myös yhteisistä pelisäännöistä sopimi-
nen on opetusalalla vähäisempää kuin muilla aloilla.

Työtehtävistä ja työn tavoitteista ollaan hyvin selvillä. Esimiestoiminnan hyväksi arvioineet tun-
tevat tehtävät ja tavoitteet erinomaisesti. 

Kuvio 4. Töiden jakautuminen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti  
opetusalan sektoreilla vuonna 2015



⑥
Yhdessä työskentely 
parantunut

TYÖYHTEISÖISSÄ RYHMÄTYÖSKENTELY sujuu ja 
tuen ja avun saaminen on hieman parantunut. 
Nyt tulos vastaa työelämän keskiarvolukua. Eri-
tyisesti nuoret kokivat saavansa erittäin hyvin 
tukea työyhteisönsä jäseniltä.

Työpaikkojen ilmapiiri on myös hieman pa-
rantunut. Kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että 
työpaikan ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoi-
ta tukeva. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja kan-
sanopistoissa on eniten kehitettävää. Ammatti-
korkeakoulujen tilanne on parantunut kahdessa 
vuodessa. 

Vastanneista noin 70 % kokee, että työtoverit 
osoittavat täysin tai melko riittävästi arvostusta 
heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Keskinäinen 
arvostus on hieman korkeampi kuin työväestös-
sä keskimäärin. Lukioissa työskentelevien arvos-
tus toisiaan kohtaan on kasvanut kahden vuoden 
aikana 58 prosentista 75 prosenttiin.

Kuvio 5. Työpaikan ilmapiirin kokeminen kannustavana ja uusia ideoita tukevana opetusalan sektoreittain 2015 
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YLI PUOLET kokee (58 % vuonna 2015, 62 % vuon-
na 2013), että tiedonkulku toimii työpaikan si-
sällä erittäin tai melko hyvin. Eniten tiedonku-
lun puutteita oli ammatillisissa oppilaitoksissa 
sekä kansan- ja kansalaisopistoissa. Kuvio 6. Työyhteisön tiedonkulku opetusalan sektoreittain 2015 
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Kuvio 6. Työyhteisön tiedonkulku opetusalan sektoreittain vuonna 2015

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ saa erittäin hy-
vän arvosanan. Ammattiryhmien välinen yhteis-
työ koetaan opetusalalla erittäin hyväksi ver-
rattuna muuhun työelämään. Tiedonkulussa ja 
vastuunjaossa on kuitenkin jonkun verran ke-
hitettävää ammatillisessa koulutuksessa ja kor-
keakoulutuksessa.

Taulukko 10. Eri ammattiryhmien välisen tiedonkulun toimiminen hyvin  opetusalan sektoreilla vuonna 2015

Opetusalan työolobarometri 2016
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ERI TAHOJEN ristiriitaiset odotukset olivat vä-
hentyneet selvästi vuodesta 2013 vuoteen 2015 
ja nyt ne ovat työväestön keskiarvotasolla. Vas-
taajista 39 % vuonna 2013 ja 32 % vuonna 2015 
koki, että työssä on erittäin tai melko usein eri 
tahojen ristiriitaisia odotuksia. 

Esimiesten työssä ristiriitaiset odotukset ko-
rostuivat (58 % vuonna 2013, 41 % vuonna 2015). 
Ikäryhmistä 41–60-vuotiaat kokivat enemmän eri 
tahojen ristiriitaisia odotuksia työssään kuin muut. 

Ammattikorkeakouluissa koettiin tilanne hei-
koimmaksi: 59 % vuonna 2013 ja 44 % vuonna 
2015 koki, että työssä on erittäin tai melko usein 
eri tahojen ristiriitaisia odotuksia. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa (47 % vuonna 2013, 38 % vuonna 

Kuvio 7. Esimiestoiminnan vaikutus työryhmän toimivuuteen vuonna 2015

2015) ja varhaiskasvatuksessa (45 % vuonna 2013, 
42 % vuonna 2015) koettiin enemmän ristiriitai-
sia odotuksia kuin kaikki vastanneet yhteensä.

Työn keskeytyksiä on opetusalalla enemmän 
kuin työelämässä keskimäärin. Työn keskeytyksiä 
erittäin tai melko usein oli 64 prosentilla vastaa-
jista vuonna 2015. Eniten keskeytyksiä koetaan 
esimiestyössä (84 %), varhaiskasvatuksessa (79 
%) ja ammatillisissa oppilaitoksissa (71 %). 
Jos lähiesimiehen toimintaa pidetään hyvänä, 
myös työryhmien toiminta koetaan paremmak-
si. Hyväksi koetun esimiestoiminnan alaisuudes-
sa myös työryhmän kehittämisaktiivisuus ja työ-
ryhmien välinen yhteistyö oli selvästi parempaa.
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⑦
Esimiehellä suuri 
merkitys

ESIMIESTEN TOIMINTA kokonaisuudessaan arvi-
oitiin yhtä hyväksi kuin työelämässä keskimäärin. 

Tukea ja apua tehtävien hoitamiseen ja selke-
ää ja rakentavaa palautetta työssä onnistumises-
ta saadaan opetusalan esimieheltä vähemmän 
kuin työelämässä keskimäärin. Kaksi kolmas-
osaa vastaajista kokee, että saa tarvittaessa täy-
sin tai melko riittävästi tukea ja apua esimiehel-
tään työtehtäviensä hoitamiseen. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa työs-
kentelevistä joka toinen kokee, että saa tukea 
täysin tai melko riittävästi. Yliopistoissa tilan-
teen koetaan parantuneen (56 % vuonna 2013, 
67 % vuonna 2015). 

Esimiehet ovat kannustavampia kuin kaksi 
vuotta sitten. Nyt opetusalan työntekijöitä kan-
nustetaan kehittymään työssään jo useammin 
kuin työelämässä keskimäärin. Vastanneista 60 
% (2013 56 %) ilmoitti, että esimies kannustaa 
täysin tai melko riittävästi alaistaan kehittymään 
työssään. Ammattikorkeakouluissa ja ammatilli-
sissa oppilaitoksissa kannustetaan heikoimmin. 
Alle puolet vastaajista kokee, että saa esimie-
heltään täysin tai melko riittävästi selkeää ja ra-
kentavaa palautetta siitä, miten on onnistunut 
työssään. Noin joka kolmas ammattikorkeakou-
luissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja opis-
toissa työskentelevistä koki saavansa esimie-
heltään selkeää ja rakentavaa palautetta työssä 
onnistumisesta. 

Kehityskeskusteluja oli viimeisen vuoden ai-
kana käynyt kaksi kolmasosaa. Vain alle 30 % oli 
kokenut molempina vuosina, että keskusteluis-
ta on hyötyä työssä jaksamisen ja työn kannal-
ta. Asiassa ei ollut tapahtunut muutosta kahden 
vuoden aikana. Esimiehet (43 %) kokivat saavan-
sa enemmän hyötyä keskusteluista. Kehityskes-
kusteluja käydään heikoimmin kansan- ja kansa-
laisopistoissa, joissa yli puolet ei ole niitä käynyt.  

Kaksi kolmasosaa kokee, että esimies an-
taa täysin tai melko riittävästi tietoa työhön liit-
tyvistä asioista. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja opistoissa työskentelevistä alle puolet koki, 
että esimies antaa tietoa työhön liittyvistä asi-
oista täysin tai melko riittävästi. 



14 Opetusalan työolobarometri 2016

Vastanneista 66 % (63 % vuonna 2013) ilmoitti, 
että esimies huomioi työntekijöiden mielipiteet 
tärkeissä asioissa erittäin tai melko usein. Am-
matillisissa oppilaitoksissa työskentelevistä vain 
50 %, kansanopistoissa 52 % ja ammattikorkea-
kouluissa työskentelevistä 57 % ilmoitti, että esi-
mies huomioi työntekijöiden mielipiteet tärkeis-
sä asioissa erittäin tai melko usein.

Hyväksi koettu esimiestoiminta vaikuttaa 
merkittävästi työn hallintaan, työtyytyväisyyteen, 
työstä innostumiseen ja työssä koettu iloon sekä 
kokemukseen siitä, että voi vaikuttaa omaa työ-

NOIN 70 % ilmoittaa, että esimies kohtelee erit-
täin tai melko usein kaikkia työntekijöitä tasa-
puolisesti. Opistoissa, ammatillisissa oppilaitok-
sissa ja ammattikorkeakouluissa kohtelu koetaan 
heikoimmaksi.

Esimiehet arvioivat useimmat tekijät selvästi 
paremmiksi kuin opettajat. Esimiesvastaajia suh-
teessa vastaajamäärään oli eniten varhaiskasva-
tuksen sektorilla.

tään koskeviin tärkeisiin päätöksiin ja omaan työ-
määrään. Lisäksi se vaikuttaa merkittävästi työ-
ryhmien toimivuuteen, kehittämisaktiivisuuteen 
ja ryhmien väliseen yhteistyöhön. Myös johdon 
toiminnalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin. 
Ne, jotka arvioivat esimiestoiminnan hyväksi, ar-
vioivat myös johdon toiminnan hyväksi. Hyväk-
si koetulla esimiestoiminnalla on myös merkit-
tävä vaikutus työstressiin ja poikkeukselliseen 
väsymykseen.

Kuvio 8. Esimiestoiminnan vaikutus työtyytyväisyyteen, työstä innostumiseen ja syventymiseen työhön 2015 
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42 %:N mielestä tiedonkulku toimi johdon ja hen-
kilöstön välillä erittäin tai melko hyvin. Tulos on 
hieman heikentynyt vuodesta 2013. 

Taulukko 12. Tiedonkulun toimiminen johdon ja henkilöstön välillä opetusalan sektoreittain 2015

Taulukko 11. Toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen opetusalan sektoreittain 2015

KAKSI KOLMASOSAA on sitä mieltä, että johto on 
erittäin tai melko vähän kiinnostunut opetushen-
kilöstön mielipiteistä työhön liittyvissä asioissa. 

Luottamus johtoon on kuitenkin kasvanut. 
Vastanneista 45 % (38 % vuonna 2013) luottaa 
erittäin tai melko paljon johdon päätöksente-
koon. Esimiesten luottamus johtoon on selvästi 
korkeampi (68 % vuonna 2015, 64 % vuonna 2013). 
Ammattikorkeakouluissa vain 26 % (16 % vuon-
na 2013) ja ammattioppilaitoksissa työskentele-
vistä 27 % (28 % vuonna 2013) luottaa erittäin tai 
melko paljon johdon päätöksentekoon. Tilanne 

on ammattikorkeakouluissa kuitenkin hieman 
parantunut.

Yli 40 % kokee, että työpaikalla panostetaan 
toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen erittäin 
tai melko paljon. Esimiehistä 69 % (60 % vuon-
na 2013) on sitä mieltä, että toimintaan ja hen-
kilöstön kehittämiseen panostetaan erittäin tai 
melko paljon. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
opistoissa vain neljäsosa kokee, että toimintaan 
ja henkilöstön kehittämiseen panostetaan. Yli-
opistoissa tätä mieltä on 30 %.
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⑧
Työkyky
heikentynyt

KYSELYSSÄ PYYDETTIIN arvioimaan nykyistä työky-
kyään asteikolla 0−10. Arviolla on suuri ennustear-
vo työkyvyttömyyseläköitymisessä. 

Vastaajien työkyvyn keskiarvo on selvästi laske-
nut vuonna 2015 työelämän keskiarvon alapuolelle. 
Vuonna 2013 keskiarvo oli 8,2 ja vuonna 2015 8,0. 
Työ ja terveys Suomessa 2012 -tutkimuksessa koko 
työelämän työkykyarvio oli 8,3 (Työterveyslaitos).

Vuoden 2015 selvityksessä ero määräaikaisten 
ja vakinaisten välillä oli kaventunut: määräaikaisten 
työkyky oli 8,2 ja vakinaisten 8,0. Vuonna 2013 mää-
räaikaisissa palvelussuhteissa työskentelevillä työ-
kyvyn keskiarvo oli 8,5, kun vakinaisissa suhteissa 
työskentelevillä keskiarvo oli heikompi 8,2. 

Vuonna 2015 esimiesten keskiarvo oli 8,5 ja alle 
31-vuotiaiden keskiarvo selvästi muita ikäryhmiä 
korkeampi 8,5.

Vuonna 2015 epäasiallista kohtelua ja kiusaamis-
ta kokeneiden työkykyarvio oli selvästi matalampi 
(7,7) kuin muiden.

Esimiehen toimintaan tyytyväiset arvioivat työky-
kynsä muita korkeammalle (8,5) ja tyytymättömien 
arviot olivat merkittävästi heikompia (7,7). Kehitys-
keskustelujen käymisellä oli selkeä vaikutus työky-
kyyn. Jos keskustelu oli käyty kaksi kertaa vuoden 
aikana, työkykyarvio oli 8,3. Kerran keskustelun käy-
neillä arvio oli 8,1 ja 7,9, jos keskustelua ei ollut käyty. 

Työkykyarviot olivat heikoimmat ammattikor-
keakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yli-
opistoissa työskentelevillä.

Taulukko 13. Työkykyarviot  
opetusalan eri sektoreilla  

vuonna 2015
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⑨
Muutos lisää stressiä

VUONNA 2013 vastaajista 32 % ja vuonna 2015 33 
% koki erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa 
stressiä. Suomalaiseen työelämään verrattuna 
työstressi on edelleen huolestuttavalla tasolla. 
Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen 
tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, her-
mostuneeksi, ahdistuneeksi tai hänen on vai-
kea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. 

Vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa yli 
puolet (53 %) koki erittäin tai melko paljon työn 
aiheuttamaa stressiä. Kaksi vuotta myöhemmin 
työstressi oli ammattikorkeakouluissa vähentynyt. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja peruskouluissa 
työstressi on kasvanut verrattuna vuoden 2013 ti-
lanteeseen. Työstressiä harvoin ja melko harvoin 
kokeneiden määrä on pysynyt samana (28 %).
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Kuvio 9. Työstressi opetusalan eri sektoreilla 2013 ja 2015
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TYÖSTRESSIN KOKEMINEN vaihteli ikäryhmittäin 
tarkasteltuna.  Nuorimassa ja vanhimassa ikä-
ryhmässä työsressin kokeminen on selvästi vä-
hentynyt

Kuvio 10. Työstressi ikäryhmittäin vuosina 2013 ja 2015

Kuvio 10. Työstressi ikäryhmittäin 2013 ja 2015 
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Kuvio 11. Väsymys ikäryhmittäin 2013 ja 2015 
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VUONNA 2013 vastaajista 36 % ja vuonna 2015 
31 % koki erittäin tai melko usein itsensä poik-
keuksellisen väsyneeksi. 

Vuonna 2013 alle 30-vuotiaista 47 % ja kaksi 
vuotta myöhemmin vain 23 % koki itsensä erit-
täin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. 

TYYTYVÄISYYS ESIMIEHEN toimintaan on yh-
teydessä työstressin kokemiseen. Jos esimie-
heen ollaan tyytyväisiä, kokemus työstressis-
tä puolittuu. 
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10
Kiusaaminen 
lisääntynyt

EPÄASIALLISEN KOHTELUN ja kiusaamisen ko-
kemusten määrä on erittäin huolestuttava. Ko-
kemukset ovat lisääntyneet kahden vuoden 
aikana, ja nyt 41 % oli kokenut viimeisen 12 kuu-
kauden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaa-
mista. Vastaajat kokivat, että eniten kiusaamista 
aiheuttavat oppilaat ja opiskelijat, mutta myös 
työyhteisöjen sisällä tapahtuu liian paljon epä-
asiallista kohtelua. 

Taulukko 14. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen 12 kuukauden aikana 
opetusalan sektoreilla vuonna 2015 ja yhteensä vuonna 2013

MYÖS ESIMIEHET ovat joutuneet epäasiallisen 
kohtelun ja kiusaamisen kohteeksi. 36 % ilmoitti 
vuonna 2015 kokeneensa kiusaamista ja epäasi-
allista kohtelua, eniten huoltajien aiheuttamaa.

Kuvio 12. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset viimeisen  
12 kuukauden aikana opetusalan esimiestehtävissä vuonna 2015
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IKÄRYHMITTÄIN TARKASTELTUNA vain kaikkein 
vanhimmissa ikäluokissa kokemukset vähentyvät. 

Taulukko 15. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset ikäryhmittäin 
tarkasteltuna viimeisen 12 kuukauden aikana opetusalalla vuonna 2015

‒ ‒ ‒

VUONNA 2015 eniten epäasiallista kohtelua ja kiusaamista olivat koke-
neet peruskoulun erityisopettajat ja erityisluokanopettajat, ammattikor-
keakoulun tuntiopettajat, peruskoulun tuntiopettajat, peruskoulun reh-
torit sekä ammatillisten oppilaitosten ja peruskoulujen lehtorit.

Taulukko 16. Epäasiallisen kohtelun tai kiusaami-
sen kohteeksi joutuneet opetusalan sektorin ja 
nimikkeen mukaan (mukana ryhmät joissa oli 5 
tai enemmän havaintoja) vuosina 2013 ja 2015
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EPÄASIALLINEN KOHTELU ja kiusaaminen olivat 
aiheuttaneet viimeisen vuoden aikana hieman 
vähemmän sairauspoissaoloja työstä kuin aikai-
semmin. Vuonna 2013 kokemukset aiheuttivat 
sairauspoissaoloja 11 %:lle vastaajista ja 9 %:lle 
vuonna 2015. Pitkien sairauspoissaolojen mää-
rä väheni. Tämä voi olla varovainen merkki siitä, 
että tilanteisiin osataan hieman paremmin tart-
tua ja käsitellä niitä.

Taulukko 17. Sairauspoissaolojen kesto epäasi-
allista kohtelua ja kiusaamista kokeneilla viimei-
sen 12 kuukauden aikana vuosina 2013 ja 2015

‒
‒
‒
‒

EPÄASIALLISTA KOHTELUA ja kiusaamista koke-
neet ovat sitä mieltä, että työyhteisöissä ei ole 
sovittu riittävästi pelisäännöistä. He kokevat myös 
muita useammin, että töitä ei ole jaettu oikeu-
denmukaisesti ja tasapuolisesti, eikä ryhmätyös-
kentely tai tiedonkulku suju työyhteisön sisällä. 
Epäasiallista kohtelua ja kiusaamista kokeneet 
arvioivat työn ilon, työyhteisön toimivuuden ja 
kehittämisaktiivisuuden heikommaksi kuin muut. 

Vain neljäsosa (25 % vuonna 2013, 26 % vuon-
na 2015) oli saanut koulutusta häirintä- ja konflik-
titilanteiden kohtaamiseen ja niissä toimimiseen 
viimeisen kolmen vuoden aikana.

Taulukko 18. Viimeisen kahden vuoden aikana saatu koulutus häirintä- sekä konfliktitilanteiden 
kohtaamiseen ja niissä toimimiseen opetusalan sektoreittain vuonna 2015 (kyllä-vastanneiden 
osuudet)
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11
Väkivalta vakava 
kuormitustekijä

VUONNA 2015 vastaajista 9 % ilmoitti kokeneen-
sa väkivaltaa, kun vuonna 2013 näin ilmoitti joka 
kymmenes. Väkivaltaa koetaan eniten varhais-
kasvatuksessa ja perusopetuksessa ja sitä ko-
kevat yhtä lailla opetusalan esimiestehtävissä 
kuin opettajina toimivat. Väkivalta oli aiheutta-
nut joka kymmenennelle sairauspoissaoloja vii-
meisen 12 kuukauden aikana. 

Taulukko 19. Väkivallan kokeminen viimeisen 12 kuukauden aikana 
opetusalan sektoreilla vuosina 2013 ja 2015

LAPSET JA oppilaat aiheuttavat väkivallasta suurimman osan. Eniten väkivaltaa olivat 
kokeneet varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajat, lastentarhanopettajat, esi-
luokanopettajat, peruskoulun erityisopettajat ja -luokanopettajat. Väkivalta on vakava 
kuormitustekijä alalla.

Taulukko 20. Väkivallan kohteeksi joutuneet ope-
tusalan sektoreilla ja nimikkeittäin vuosina 2013 
ja 2015 (mukana ryhmät, joissa oli 5 tai enemmän 
havaintoja)

22
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OHJEITA VÄKIVALTATILANTEISSA toimimiseen oli 
annettu nyt hieman useammin (67 %) kuin kaksi 
vuotta sitten (64 %).  Perehdytystä ohjeiden nou-
dattamiseen ja väkivaltatilanteissa toimimiseen 
oli saanut 45 %, kun vuonna 2013 näin ilmoitti 38 
%. Tilanne on parantunut, mutta toimintaohjei-
den ja menettelytapojen pitäisi opetusalalla olla 
täysimääräisesti kunnossa. 

Taulukko 21. Harjoittelu hätä- ja onnettomuustilanteissa vuonna 2015 ja yhteensä vuonna 2013

‒

VAIN ALLE puolet (44 %) väkivaltaa kokeneista oli 
tehnyt ilmoituksen esimiehelle ja työsuojeluval-
tuutetulle. Joka toinen (52 %) oli käynyt tilantees-
ta palautekeskustelun esimiehensä kanssa. Se 
on hieman enemmän kuin kaksi vuotta sitten 
(46 %). Vuonna 2015 käyty keskustelu on johta-
nut muutoksiin 28 %:n osalta.

Väkivalta oli aiheuttanut aiempaa enemmän 
ja vakavampia sairauspoissaoloja viimeisen 12 
kuukauden aikana. Vuonna 2015 väkivaltaa ko-
keneista 11 % oli ollut poissa työstään. Kaksi vuot-
ta sitten näin ilmoitti 7 %. 

Taulukko 22. Sairauspoissaolojen kesto väkival-
taa viimeisen 12 kuukauden aikana kokeneilla 
yhteensä sekä päiväkodeissa ja peruskouluis-
sa vuonna 2015.

‒
‒
‒
‒

Viimeisen kolmen vuoden aikana tulipaloti-
lanteesta pelastautumista oli harjoiteltu kolmes-
sa työpaikassa neljästä, muusta onnettomuus-
vaarasta (kuten kaasuvuoto) pelastautumista oli 
harjoiteltu entistä useammin. Aseellisesta hyök-
käyksestä pelastautumista oli harjoiteltu 8 pro-
sentissa työpaikkoja. 
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12
Sisäilmaongelmia 
laajalti

VUONNA 2015 yli kolmasosan (35 %) työpaikal-
la oli todettu terveydelle haitallinen sisäilmaon-
gelma viimeisen 12 kuukauden aikana. Määrä on 
edelleen valtava. 

Taulukko 23. Todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma vuonna 2015 opetusalan eri sek-
toreilla.

SAIRASTAMINEN ON huolestuttavasti lisääntynyt. 
Ongelma oli aiheuttanut joka viidennelle sairaus-
poissaoloja viimeisen 12 kuukauden aikana (9,4 
% vuonna 2013)

Taulukko 24. Sairauspoissaolojen kesto sisäilma-asioista johtuen viimeisen 12 kuukauden 
aikana opetusalan sektoreittain vuonna 2015.

‒
‒
‒
‒

24
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13
Työterveyshuoltoa ei 
hyödynnetä

14
Työpaikan työsuojelu  
ei toimi

TYÖTERVEYSHUOLTO ON viimeisen kahden vuo-
den aikana selvittänyt vain joka neljännen vas-
taajan työn kuormittavuutta. Työterveyshuollon 
toimintaan oltiin kriittisempiä kuin aikaisemmin. 
Työterveyshuolto toimii erittäin tai melko hyvin 
61 %:n mielestä (68 % vuonna 2013).  

Taulukko 25. Työn kuormittavuuden selvittäminen työterveyshuollon 
toimesta vuonna 2015 opetusalan sektoreittain.

TYÖPAIKAN TYÖSUOJELU toimi vielä kaksi vuot-
ta sitten erittäin tai melko hyvin yli puolessa (52 
%) opetusalan työpaikoista. Vuonna 2015 tätä 
mieltä oli enää 14 %. 

Kolmasosa esimiehistä ja 42 % opettajista oli 
sitä mieltä, että työnantajan edustaja huomioi 
erittäin tai melko huonosti opettajien ja opet-
tajien esimiesten työsuojeluasioita. Yhä use-
ampi tietää kuitenkin työpaikkansa työsuojelu-
valtuutetun. Vuonna 2013 68 % ja vuonna 2015  
74 % ilmoitti, että tietää työpaikkansa työsuoje-
luvaltuutetun. 

Esimiesten ja opettajien välillä oli merkitse-
vä ero siinä, miten he kokevat työnantajan ot-
tavan työsuojeluasiat huomioon. Esimiehet ar-
vioivat työnantajan toimia myönteisemmin kuin 
opettajat. 

15
Opiskelijoiden 
terveydenhuolto ja 
oppilashuolto

LASTEN, NUORTEN ja opiskelijoiden terveyden-
huolto toimii vastaajista 76 %:n mielestä erittäin 
tai melko hyvin. Tyytyväisimpiä oltiin peruskou-
luissa.

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden oppilas-
huolto toimii erittäin tai melko hyvin 72 %:n  
(75 % vuonna 2013) mielestä. 



26 Opetusalan työolobarometri 2016

16
Toimenpide-
suositukset

OPETUSALALLE TARVITAAN hyvinvointi- ja turval-
lisuusohjelma. Ohjelman avulla luodaan alalle 
toimintatapoja ja rakenteita, joilla varmistetaan 
alan hyvinvointi ja turvallisuus tulevaisuudessa.

Alalle tarvitaan myös esimies- ja johtamis-
työn koulutuskokonaisuus, jossa keskitytään 
työkykyjohtamiseen. Esimiesten ja opettajien 
riittävistä resursseista on huolehdittava, työaika-
kuormitusta seurattava ja työn määrää on tar-
vittaessa rajattava. Työssä jaksamisen edistämi-
seksi pitää myös kehityskeskustelukäytänteitä 
parantaa ja hyödyntää keskusteluja merkittä-
västi nykyistä paremmin. 

Opetusalan töiden pitäisi jakautua tasapuo-
lisemmin, ja stressin ja haitallisen kuormituksen 
pitäisi vähentyä. Tämä vaatii käytännössä ope-
tusalalle oman menetelmän, jolla työn henkisiä 
ja sosiaalisia kuormitustekijöitä arvioidaan. Li-
säksi vaikeisiin työympäristöihin tarvitaan työn-
ohjausta työajalla. 

Muutosten vaikutuksia henkilöstön työhyvin-
vointiin on arvioitava jo muutoksia suunnitelta-
essa, ja töiden jakamista on käsiteltävä henki-
löstön kanssa yhteisesti. 

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen koke-
mukset syövät työn iloa ja haittaavat työyhtei-
söjen toimivuutta. Opettajien osaamista ja am-
matinhallintaa pitää kehittää vastaamaan arjen 
työssä olevia haasteellisia ja vaikeita tilanteita. 
Myös työyhteisöjen vuorovaikutusta ja osaa-
mista erimielisyyksien ja epäkohtien käsittelys-
sä tulee parantaa. 

Väkivaltaa ei pidä missään muodossa hyväk-
syä. Väkivalta- ja uhkatilanteiden ilmoitus- ja kä-
sittelymenetelmät on otettava täysimääräises-
ti käyttöön kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. 
Tilanteiden ratkaiseminen vaatii myös nykyistä 
tehokkaampaa lasten ja nuorten kanssa töitä 
tekevien yhteistyötä.

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamisen 
lisäksi on kiinnitettävä huomiota sisäilmaongel-
mien korjaamiseen. Korjaamiseen ja uudisraken-
tamiseen tarvitaan oma ohjelma. Sairastuneiden 
oikeusturva on saatava vihdoin kuntoon.

Lisäksi alan työsuojelutyötä ja työterveysyh-
teistyötä on parannettava kiireellisesti.



‒

 

 

LIITE. Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö ParTy -kyselyn keskiarvot ja vertailu vuosina 
2013 ja 2015 sekä vertailu Suomen keskiarvotuloksiin.
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