
Oman äidinkielen opettajan 
hyvinvointi ja todellinen työmäärä
Kyselyn tulokset



Kyselyn tavoite

● Kysely tavoite oli selvittää oman äidinkielen opettajien työn kuormittavuutta ja 
todellista työmäärää. 

● Kyselyssä kysyttiin myös opettajien hyvinvoinnista ja vapaan ja työajan 
tasapainosta.



Kyselyn toteuttamisen aika 

● Yhdistys Oman äidinkielen opettajat ry järjesti kyselyn marraskuussa 2020 -
tammikuussa 2021 

● Kyselyyn oli mahdollista vastata myös englanniksi  



Osallistujat 
● Yhteensä kyselyyn vastasi 70 oman äidinkielen opettajaa ympäri Suomea, joista 

62,9% oli päätoimisia ja 37.1% sivutoimisia opettajia



Opettajien opetusvelvollisuus
30% opettajiasta eivät olleet tietoisa omasta opetusvelvollisuudesta. Isommassa 
osassa sivutoimiset opettajat eivät tienneet omaa opetusvelvollisuutta. 

28.5% opettajista opv oli suurempi kuin 20 tuntia viikossa 

20%  opettajista opv oli 18 tuntia viikossa. He kaikki olivat myös  päätoimisia.

Ottaen huomioon miten iso osa oli tietomattomia mikä opetusvelvollisuus ylipäätään 
on, ei saa olla varma, että mainittu 18 tuntia pitää paikkaansa. Voi olla, että kysymystä 
on ymmärretty väärin. 



Opettajien opetusvelvollisuus



Tuntien suunnitteluun kuluva aika 

6% opettajista vastasi, että suunnitteluun kuluu 1-2 tuntia viikossa 

26% vastasi, että kuluu  3-5 tuntia 

23% vastasi, että kuluu 6-10 tuntia 

Vain 5% suunnitteluun kuuluu yli 10 tuntia viikossa. Viimeisessä ryhmässä on ollut 
sellaisia, joiden mukaan suunnitteluun kuuluu melkein koko vapaa aika ja noin 20 
tuntia viikossa  

. 



Tuntien suunnitteluun kuluva aika



Tuntien suunnitteluun kuluva aika
Tuntien suunnitteluun kuluu vähemmän aikaa, kuin olisi voinut ajatella 

Tulos on yllättävä, koska OÄ opettajat usein väittävät, että heillä kuluu paljon aikaa 
tuntien suunnitteluun.

Noin 30% kuitenkin suunnittelee opetusta yli 6 tuntia viikossa. Kyselyssä ei ole kysytty, 
milloin ja missä suunnittelu tapahtuu. Mikäli tapahtuu viikonloppuna, silloin tämä on 
vielä yksi kokonainen työpäivä. 

Mikäli on näin, että isompi osa työajasta kuluu matkustamiseen ja työpisteiden 
vaihtamiseen, silloin lyhyt suunnitteluaika näyttää laadusta kärsimistä

Kyselyyn osallistui 37% sivutoimisia opettajia ja  32% opettajista suunnittele opetusta 
vähemmän kuin 5 tuntia viikossa. On hyvin mahdollinen, että nämä ovat juuri 
sivutoimisia opettajia, joilla suunnitteluun kuuluukin vähemmän aikaa



Kokonainen työmäärä viikossa (päätoimisten 
opettajien tulokset)
20-30 tuntia viikossa tekevät työtä 25% OÄ opettajista

30-40 tuntia tuntia viikossa tekevät työtä 15.9% opettajista 

40-50 tuntia viikossa (eli normaalityömäärää enemmän) tekevät työtä 27.3%

Taas vaikutti siltä, että vastaukset eivät olleet adekvaatit, koska hyppytunteja ja 
siirtymisiä ei ole otettu huomioon. Voi olla, että opettajat ymmärsivät kysymystä 
väärin. 

Ja esimerkiksi viestintään (Wilma viestit ja merkinnät, viestit huoltajille ja kollegoille) 
kuuluvaksi ajaksi arvioi yli 4 tuntia viikossa vain 11,4% vastaajista. 



Kokonainen työmäärä viikossa 



Maksuton työ ennen työsopimuksen alkua (viestintä)

OÄ opettajilta on kysytty, kuuluuko viestintä koulujen ja huoltajien kanssa 
lukuvuoden alussa maksettuun töyaikaan? (puhelut, viestit ryhmien koosta, 
listoista, arviointikirjoista, tuntien ajoista ja lukujärjestyksistä)

Viestintä on opettajan vastuulla, hoituu työn aikana, on maksullinen 35.7%

Opettajat eivät ole tietoisia asiasta 15.7% 

Viestintä on opettajan vastuulla, hoituu ennen virallista työn alkua, on maksutonta 
48.6%



Maksuton työ ennen työsopimuksen alkua



Maksuton työ ennen työsopimuksen alkua

● Tässäkin osassa tuli esiin tendenssi, että OÄ opettajat eivät usein ole tietoisia 
omista työehdoista ja työsopimukseen liittyvistä asioista. 

● Huolestuttavalta vaikutta tosiasia, että melkein 50% opettajista hoitaa työhön 
liittyvää viestintää maksutta ja ennen varsinaisen työsopimuksen alkua

● Maksuttomaan viestintään liittyvän oman ajal lisäksi myös puhelinlaskut ja 
henkilökohtaisen puhelimen käyttö 



Oman äidinkielen opettajien työpäivät: Opetus 
iltapäivänä 16:00-20:00 välisenä aikana

Opettajilta on kysytty, montako kertaa viikossa he opettavat 16.00-20.00 välisenä 
aikana.

0 - 2 kertaa viikossa tähän aikaan on töissä 52.9 % opettajista 

3 -5 kertaa viikossa tekee “iltavuoroja” 47.1% opettajista





OÄ opettaja iltavuorossa töissä 

● Jos ajatella, että “iltavuoroissa” on vähemmän kuin puolet opettajista, sitten 
ei vaikuta huonolta. 

● Mutta jos ajatella tasa-arvon periaatetta huomioon ottaen, silloin tuskin 
kukaan tavaopettajista tekee säännöllisesti työtä myöhään illalla.

● Jos miettiä, että suurimmalla osalla maahanmuuttajataustaista on hyvin pieni 
sosiaaliverkosto, silloin tämä ilta-aika on varmasti opettajien perheistä ja 
lapsista pois. 



Ison heterogeenisen ryhmän opettaminen

Opettajilta on kysytty, montako oppilasta on isommassa ryhmässä, jota he 
opettavat?

8 -15 oppilasta isommassa ryhmässä on yli puolella vastaajista (55.7%)

15 - 20 oppilasta isommassa ryhmässä (31.4%)

20 -30 oppilasta (12.9%)

Eli 44,3% opettajista vastasivat, että opettavat isoja heterogeenisia ryhmiä. 



Työn kuormittavuus, yhteistyö työpaikalla, työn ja 
vapaan ajan tasapaino.
57.4% opettajista ovat tätä mieltä, että työ on fyysisesti kuormittava 

60% uskovat, että yhteistyö koulussa sujuu hyvin 

62.7% saavat riittävästi tukea esimieheltään

Melkein 60% raportoivat, että heillä ei ole riittävästi aikaa osallistua 
kulttuuritapahtumiin eikään harrastuksiin (!!!) 

37% on kokenut haasteita lähisuhteissa työn takia (60% taas ei)  

Uni, työ/vapaan ajan tasapaino ja työn määrän sopivuus noin 50/50





Työn arvo ja opettajan motivointi

OÄ opettajat ovat  motivoitunut tekemään oma työnsä (84.3%), viihtyvät työssään 
hyvin (81.4%) ja pitävät työtään tärkeänä ja merkityksellisenä (88.6%)

Jaksaa töissä hyvin taas pienempi osa opettajista (68,6%) 

34.3% on miettinyt työn vaihtamista ja 18.6% päätti, että lopettaa OÄ opettajan 
työtä





Mahdollisen työpaikan vaihtamisen syy
palkka, työaika (pitkät työpäivät, hyppytunnit), siirtymiset työpisteiden välillä 

opetusvelvollisuus

psyykkinen kuormittavuus

aineen asema

työ- ja perhe-elämän tasapaino

organisaatio ja viestintä  

Tiedotus, perehdytyksen puutteet

muu työpaikka toiselta alalta

epävarmuuden tunne, määräaikaisuus, epäoikeudenmukaisuus

ryhmien heterogenisuus



Työssä eniten kuormittava, stressiä aiheuttava tekijä 
Työaika (pitkät työpäivät, hyppytunnit), siirtymiset työpisteiden välillä 

ryhmien heterogeenisuus, ryhmien koot, oppilaiden erityistarpeet, vaativa suunnittelu

etäopetus/hybridiopetus

opettajan/oppilaiden lukujärjestys 

oppimateriaalien puutuminen

fyysinen kuormittavuus (tavaroiden kantaminen) 

OÄ opettajien matala asema

epätasaarvoisuus, epävarmuus

organisaatio ja viestintä 

luokkahuone

huoltajat 

OÄ kieliryhmien poistaminen



Yhteenveto

OÄ opettajien kyselystä selvisi, että 

● opettajat ovat vähän tietoisia Suomen koulun työntekijä-työnantaja käytännöistä 
(työsopimukset, työehdot, työntekijän oikeudet, opetusvelvollisuus) 

● 47 % opettajista opettavat säännöllisesti (3-5 kertaa viikossa) illalla 16.00-20.00 
välisenä aikana. Kukaan muu koulun opettajaväki ei tee tätä. Säännöllinen 
iltaopetus on epätasa-arvoista näyttää aineen ja OÄ opettajien matalampaa 
asemaa. 

● Iltapäiväopetus on OÄ opettajien perheistä ja lapsista pois. Siitä ei saa 
lisäkorvausta (esim. Iltatyökorvausta) 

● 44,3% opettajista vastasivat, että opettavat isoja heterogeenisia ryhmiä (15-25 ja 
enemmän lapsia samassa ryhmässä) 



Positiivisia tuloksia 

● Osa kyselyn tuloksia oli hyvin positiivisia. Näin on arvioitu hyvin positiivisesti 
yhteistyötä muiden koulun henkilökunnan kanssa ja esimiehen antamaa 
tukeaa. 

● Opettajien mukaan OÄ opetus on tärkeä ja sillä on  paljon merkitystä OÄ ja he  
ovat  motivoitunut tekemään oma työnsä 



Oman äidinkielen opetuksen haasteet - fyysinen 
kuormittavuus ja vapaan ajan puute 
● Työtä on koettu fyysisesti haastavana (matkustaminen ja tavaroiden 

vetäminen) 
● Työn takia tulee ongelmia lähisuhteissa 
● OÄ opettajilla ei ole riittävästi aika osallistua kultuuritapahtumiin eikään 

harrastuksiin, kun koko aika menee työhön 
● Tämä viimeinen tulos näyttää myös sitä, että matkustamisen, iltaopetuksen ja 

haastava suunnittelun takia kärsii opetuksen laatu. OÄ opettajan tulee tunnilla 
opettaa omaa kulttuuria, mutta olla myös yhdistävä linkki kahden kulttuurin 
väliin. Ja tätä on mahdotonta tehdä, jos koko aika kuluu työhön.



Huolestuttavaa!

● OÄ opetus säännöllisesti tapahtuu iltapäivänä 
● Oppilaita opettavat opettajat ilman harrastuksia ja aikaa kulttuurielämään.
● Opettajan viihtyvät töissä, mutta jaksavat vähemmän 
● Koulun ja kodin välinen viestintä on opettajan vastuulla, hoituu ennen virallista 

työn alkua, omilla laitteella on maksutonta (48.6%, noin puolet)
● 34.3% on miettinyt työn vaihtamista ja 18.6% päätti, että lopettaa OÄ 

opettajan työtä  
● Hybridiopetus (OÄ opetuksen kohdalta säännöllinen ja kuukausia kestävä) on 

lisännyt haasteita  
● Opettajat jatkuvasti kokevat epätasoarvoisuutta ja epävarmuutta työssä 



Kyselyn rajoitukset 

● Kyselyn mukaan ei kaikilla opettajilla kuulu suunnitteluun yli 6-10 tuntia viikossa. 
Mutta tässä pitäisi ottaa huomioon, että kyselyyn vastasi noin 40% sivutoimisia. 
Kyselyn tuloksista ei myöskään saa päättää miten paljon suunnittelua kuuluu per 
jokainen opetettava tunti (voi olla, että 4 tuntia viikossa opetettavalla 
sivutoimisella opettajalla kuuluu suunnitteluun 5-7 tuntia)

● Kyselyyn osallistuivat myös Suomalais-venäläisen koulun ja Helsingin 
eurooppalaisen koulun opettajat, joilla on erilaiset työehdot kuin muilla OÄ 
opettajilla (esim. ei iltapäiväopetusta) 

● On hyvin todennäköistä, että opettajat ymmärsivät kysymyksiä väärin ja esim. 
Todellista työmäärä on laskettu väärin (siirtymisiä ja hyppytuntia ei laskettu) 



Parannettavaa 

● Uudet viranomaisten suositukset OÄ opetuksen järjestäjille, jossa otetaan 
huomioon myös opettajien työn haasteet ja työehdot (esim- määritellään 
ryhmien koot - minimi ja maksimimäärät)

● OÄ opettajat tarvitsevat työpaikalla perehdytystä (infoa työsopimuksesta, 
työehdoista opetusvelvollisuudesta ja siitä mistä koostuu palkka)

● Säännöllisestä iltaopetuksesta on maksettava lisää tai tunnit on 
järjestettävää rinnakkaisopetuksena

● Säännöllistä hybridiopetusta on  korvattavaa (OÄ opettajat eivät saa 
avustajan apua omille tunneille) 

● Tilanne  OÄ opettajien kelpoisuuksien kanssa on parannettavaa (-> 
vähemmän epävarmuutta ja epätasa-arvoa) 


