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KOULUAMME UHKAA 

OPETTAJAPULA

Suomalainen peruskoulu on ollut menestys tarina 

vailla vertaa. Menestyksen on mahdollistanut se, 

että opettajan ammatti on ollut tavoiteltu ja haluttu. 

Opettajankoulutukseen hakeutuneiden määrä on 

ollut suuri ja alan vaihtajia on ollut vähän. Opettajan 

ammatissa on viihdytty ja ammatillinen itsearvostus 

on ollut korkealla. Tällä on ollut suora vaikutus 

työmotivaatioon.
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ovat toistaiseksi olleet riittämättömiä. Tehdyt tut-
kimukset, kuten Kunta10- ja työterveystutkimus, 
tukevat edellä esittämääni. Ongelmia on pyritty 
ratkaisemaan tavoilla, jotka vaikuttavat kosmeet-
tisilta. Oppilaiden lisääntyneeseen väkivaltaisuu-
teen on tarjottu opettajien täydennyskoulutusta 
ikään kuin oppilaiden väkivaltaisuus olisi opettaji-
en osaamattomuuden syytä.

Opettajan ammatin vetovoima on koulujärjes-
telmämme kultajyvä, jonka vaalimisen pitää olla 
jokaisen koulutuksen parissa työskentelevän tär-
kein tehtävä. Mikään muu asia ei ole sitä tärkeäm-
pi. Kaikki muut asiat ovat sille alisteisia. Voimme 
laatia toinen toistaan parempia opetussuunni-
telmia. Voimme tehdä kuutioittain strategioita ja 
käynnistää niitä tukevia hankkeita. Niillä ei ole vii-
mekädessä merkitystä, ellei niitä ole toteuttamas-
sa osaavat ja motivoituneet, työstään nauttivat 
opettajat.

Työskentelyolosuhteet kouluissa on saatava 
kuntoon. Se tapahtuu osin resursseja lisäämällä 
ja osin kuuntelemalla tarkasti sitä palautetta, joita 
käytännön opetustyötä tekeviltä saadaan. Jos an-
namme maailman parhaan koulujärjestelmämme 
rapautua väärien päätösten, liiallisten resurssileik-
kausten ja kentältä tulevan palautteen sivuutta-
misen vuoksi, joudumme tilanteeseen, jonka kor-
jaaminen on sekä hidasta että kallista. Varoittavia 
esimerkkejä löytyy naapurimaistamme. Nyt voi 
olla viimeinen hetki toimia sen turvaamiseksi, että 
myös tulevat voivat opiskella maailman parhaassa 
koulussa maailman parhaiden opettajien johdolla.

TIMO SAAVALAINEN
Puh e en joh ta ja

Huolestuttavia merkkejä muutoksesta on kuiten-
kin ollut havaittavissa. Luokanopettajan koulutuk-
seen hakeutuvien määrä on ollut useiden vuosien 
ajan laskussa ja yhä useampi opettajan työtä teke-
vä pohtii alanvaihtoa. 

Mielestäni merkittävin syy siihen, että opetta-
jankoulutukseen hakeutuvien määrä on alentunut, 
on se kokemus, joka opiskelupaikkaa valitseval-
la on omasta kouluajastaan. Kokemus siitä, että 
opettajalla on ollut aikaa yksilöllisesti ohjata ja 
kannustaa, saa opiskelupaikkaa valitsevan nuoren 
todennäköisemmin valitsemaan opetusalan. Jos 
kokemus kouluajalta on sellainen, että opettajan 
aika ei näytä riittävän perustehtävistä suoriutumi-
sen, ei se ainakaan kannusta nuorta hakeutumaan 
alalle.

Opettajan työn kuormittavuuden lisääntyminen 
vaikuttaa myös siihen, että opettajat pohtivat en-
tistä enemmän alan vaihtamista. Keskusteluissa-
ni lukuisten opettajien kanssa kuuluu toistuvasti 
sama viesti – Jaksanko tätä työtä jouluun asti uu-
pumatta.

Kuormittavuutta opettajan työssä ovat lisän-
neet lukuisat tekijät. Väkivaltatilanteet ovat lisään-
tyneet hälyttävästi. Koulujen tilat ovat joissain 
kouluissa riittämättömiä tai väistötiloista johtuen 
koulupäivän rutiinit ovat työllistäviä. Opettajil-
ta kerätyn palautteen perusteella kolmiportaisen 
tuen toimivuuteen ollaan tyytymättömiä. Oppi-
laan tarvitsemaa tukea ei ole saatavilla riittävästi 
ja prosessit ovat käsittämättömän hitaita. Osa 
opettajista kertoo kuormittavuuden lisääntyvän 
myös siitä syystä, ettei rehtori ole tavoitettavissa 
koululla. 

Puheen tasolla opettajien työn kuormittavuus 
tunnustetaan, mutta toimet sen vähentämiseksi 


