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vious study indicates sicnifigant amount of teachers to be exhausted due to the 
factors in work. This exhaustion leads to absence and even to change of career. 

The goal of this research is to study the amount and quality of experienced ex-
haustion in terms of teachers’ age and work experience. The data was gathered 
from 163 teachers from six different schools from the Helsinki metropolitan area 
between March 2019 and February 2020. The group of  respondents consisted of 
subject-, primary- and class teachers working primary schools. The data was col-
lected with a survey which included an open ended question: ”What are the factors 
in your work that make you exhausted?” In addition teachers’ age and the amount 
of years in duty were sorted out. The quality and quantity of workload were measu-
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placed on teachers by the change in society, the disregard for the needs of the in-
dividual in education policy, the harmful structures of the school for an individual 
and the individual's lack of influential opportunities. 

In further research, it would be important to consider the cause-and-effect relation-
ships of different work load themes more profoundly and to include a broader and 
thus more generalized sample of respondents in the research. The research can 
be utilized in the development of teachers' well-being at work and as a tool in furt-
her research. 
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1   Johdanto 

Työuupumus on ympäri maailmaa tunnettu ongelma. Eri työpaikat kohtaavat jatkuvasti 
ongelmia yrittäessään pitää työntekijät hyvinvoivina sekä sitoutuneina työhönsä (Tsou-
loupas ym., 2010, s. 173). Lyhykäisyydessään työuupumus tarkoittaa sitä, että yksilö 
on työnsä takia ylikuormittunut ja tästä seuraa sekä henkisiä että fyysisiä oireita, jotka 
ilmenevät esimerkiksi voimattomuutena sekä ahdistuksena. Tarpeeksi suureksi kas-
vaessaan, johtaa työuupumus loppuunpalamiseen (eng. burnout). 

Työuupumus on vakava asia. Se voi mahdollisesti vaarantaa sekä yksilön terveyden, 
että tehdä tästä tehottoman työntekijän työpaikallaan. Ihmisen lamaantuessa työuupu-
muksen takia myös yhteiskunta menettää resurssejaan. Hyvinvointiyhteiskunta nojaa 
siihen, että tietyt yhteiskunnan ”peruspilari” -ammatit ovat täytettyjä. Joka vuosi kor-
keakouluistamme valmistuu tietty määrä opettajia, lääkäreitä, poliiseja ynnä muita tä-
mänkaltaisia yhteiskunnan ”elin- ja kehitysehto” -työntekijöitä ja tämä joukkotuotos kor-
vaa aina aikaisemman eläkkeelle jääneen työvoimapolven. Tämän takia yhteiskunnalla 
ei ole varaa menettää työntekijöitään työuupumuksen takia. Näiden paikkojen korvaa-
minen maksaa yhteiskunnalle resursseja, joita voitaisiin käyttää tärkeisiin kehitys- ja 
ylläpitokohteisiin. 

Työuupumus voi viedä työstä ilon ja merkityksellisyyden ja tehdä työntekijästä passiivi-
sen selviytyjän, jolle elämän hallinnasta ja elämästä selviytymisestä on tullut uusi joka-
päiväinen työ ja haaste. Pahimmillaan työuupumus voi ilmetä todella vakavana, jolloin 
ihmisen terveys sekä kykenevyys eri asioihin ovat vaarassa romahtaa täysin. Tällöin 
puhutaan loppuunpalamisesta, jolla on yleensä vakavat ja pitkäaikaiset seuraukset ja 
siitä toipuminen voi viedä aikaa jopa vuosia. Loppuunpalamista edeltää aina pitkäai-
kainen työhön liittyvä kuormitus, jonka vastineeksi yksilö ei pysty syystä tai toisesta pa-
lautumaan tarpeeksi. Tällainen kuormitus tulee työstä, jossa yksilön henkilökohtaiset 
voimavarat, tai käytössä olevat resurssit eivät riitä tyydyttämään työn vaatimuksia. Yk-
silö siis antaa koko ajan itsestään liikaa työlle ja alkaa vähitellen uupua (Hakanen 2011, 
s. 21). 

On raportoitu, että aloilla, joilla työskennellään välittömässä vuorovaikutuksessa ihmis-
ten kanssa, kuormitus on kaikkein kovinta. (Demerouti ym., 2001, s. 499). Yksi näistä 
aloista on opetustyö. Opetustyö on luokiteltu yhdeksi kuormittavimmista aloista (Salo-
viita & Pakarinen 2021, s. 2). Tämä on vakava asia, sillä ihmiset, jotka kouluttavat seu-
raavan sukupolven työvoiman ovat vaarassa menettää hyvinvointinsa sekä työkykyn-
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sä. On totta, että opetushenkilöstön jaksamisella on suora ja epäsuora yhteys oppilaan 
hyvinvointiin sekä oppimistuloksiin (Dicke ym., 2017). Opettajille ei kuitenkaan ole an-
nettu helpotuksia suorittaa tärkeää tehtäväänsä vaan päinvastoin opettajiin kohdistuu 
entistä enemmän vaatimuksia, jotka heijastelevat yhteiskunnan muutoksia. Nämä vaa-
timukset voivat ilmentyä esimerkiksi opetussuunnitelman muodossa. Moni opettaja on-
kin tilanteessa, jossa tähän kohdistuu enemmän vaatimuksia, kuin mitä hänellä on re-
sursseja käytössään (Dicke ym., 2017).  

Opetusalan vaativuudesta kertoo esimerkiksi se, että vasta-aloittaneista opettajista 
noin 20 prosenttia vaihtaa alaa ensimmäisen viiden vuoden sisällä. Luvut ovat vaihdel-
leet ajasta ja tutkimuksista riippuen, mutta esimerkiksi Räsäsen ym., (2020) havainto 
siitä ,että puolet heidän tutkimistaan opettajistaan pohtivat alanvaihtoa (Räsänen ym., 
2020, s. 844) ja Heikosen (2020) havainto 35 prosentin vasta-alkaneista opettajista 
harkitsevan alanvaihtoa kertovat siitä, että ilmiö on on vakiintunut koulumaailmassa 
(Heikonen 2020, s. 43). Työuupumusta voitaisiin sanoa jopa kansantaudiksi, jonka to-
dellisuuteen ja vakavuuteen ollaan heräämässä enenevissä määrin.  

Rumslachin (2017) mukaan vastaava luku on Yhdysvalloissa 50 prosenttia (Rumslach 
2017, s. 22). Suomi ei siis ole ainoa maa, jossa vastaavia havaintoja opetustyön kuor-
mittavuudesta ollaan tehty, vaan niinkuin alussa todettiin, on ilmiö maailmanlaajuinen. 
Opetusala on muuttunut paljon siitä, mitä se oli esimerkiksi 30 vuotta sitten: suomalai-
nen opettaja ollaan nähty ennen arvostettuna kansankynttilänä, joka hoitaa kunniateh-
tävää toimiessaan opettajana. Suomalaisessa opettajankoulutuksessa ilmenee nyky-
ään kuitenkin diskurssi, jonka mukaan moni opiskelija pohtii eri alalle suuntautumista 
valmistumisen jälkeen tai alan vaihtoa jo opiskeluiden aikana. SOOL:in vuonna 2018 
teettämän kyselyn mukaan 16 prosenttia opettajaopiskelijoista pohtivat alanvaihtoa jo 
opiskeluiden aikana. (SOOL, 2018). Tämä voi johtua siitä, että ammatti näyttää ottavan 
enemmän kuin se antaa tai se ei näytä tarjoavan tarpeeksi palkkaa suhteessa lisään-
tyneisiin vaatimuksiin (Luukkainen 2019). Tämä voi johtua myös sitä, että ammatin 
yleinen maine on laskenut. Tilanne on sietämätön, sillä esimerkiksi Suomen taso hy-
vinvointivaltiona nojaa osittain laadukkaaseen koulujärjestelmään. 

Opettajien työnkuormitusta ja siitä johtuvaa työuupumusta on tutkittu laajalti eri maissa 
ja eri näkökulmista. Nykyään työuupumuksen ulottuvuudet sekä syyt on nähty tutki-
muksessa yleisesti suhteellisen vakiintuneina riippumatta maasta, jossa tutkimusta ol-
laan tehty. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Maslachin (1982) BMI -malli sekä Deme-
routin ym., (2001) JDR -malli ovat yleisesti käytettyjä teoreettisia kehyksiä työuupu-
mus-tutkimuksessa (Maslach 1982, s.100; Demerouti 2001, s. 501). Myöskään tämä 
tutkimus ei tee asiassa huomattavia poikkeuksia. Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan 
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ole keskenään yksimielisiä ja jotkin tutkimukset ovat osoittaneet työnkuormituksen 
sekä työuupumuksen johtuvan eri seikoista kuin alunperin oltiin ennustettu. Tämän ta-
kia onkin tärkeää täyttää tutkimuksessa olevia aukkoja, jotta saataisiin mahdollisimman 
kokonainen kuva opettajien työuupumuksen aiheuttajista ja tätä kautta pystyttäisiin 
myöskin kehittämään ja toteuttamaan täsmällisiä interventioita työhyvinvoinnin paran-
tamiseksi. 

Tässä pro-gradu -tutkielmassa tutkin opettajien iän ja työkokemuksen yhteyttä työn-
kuormitukseen. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan työuupumuksen tekijöistä 
itse työnkuormitusta ja sitä, missä määrin ja millä työn osa-alueilla tämä ilmenee opet-
tajien keskuudessa. Tätä osa-aluetta on tutkittu verrattain vähän tai tulokset ovat kes-
kenään ristiriitaisia tutkimusten välillä. Aikaisemmat tutkimustulokset kuitenkin osoitta-
vat, että iällä sekä työkokemuksella saattaa olla yhteys koetun työnkuormituksen laa-
tuun ja määrään. Iän lisäksi työkokemus on myös syytä ottaa mukaan tarkasteluun, 
sillä yleisesti työuransa alussa olevat opettajat ovat nuoria ja kokeneemmat ovat van-
hempia. Haluan tuoda selvyyttä tilanteeseen ja omalta osaltani valottaa opettajien työ-
uupumuksen syitä entisestään, jotta tämänhetkinen tilanne voisi joskus kehittyä pa-
rempaan suuntaan opettajien työhyvinvoinnin kannalta. 

2   Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa määritetään tutkimukselle keskeiset käsitteet: mitä työuupumuksella 
tarkoitetaan, mistä se koostuu ja mistä se johtuu. Lisäksi käsittelen työuupumusta eh-
käiseviä asioita. Työuupumus ja siihen johtavat tekijät ovat laaja aihe ja siksi on tärke-
ää määrittää, mitä tarkoitan eri käsitteillä juuri tässä tutkimuksessa. 

2.1   Työuupumus 

Työuupumuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työperäisen uupumuksen muotoa, 
joka muodostuu silloin, kun yksilö on altistunut liialliselle työperäiselle kuormitukselle 
liian pitkään. Työuupumuksen kasvaessa henkinen ja fyysinen terveys laskee huomat-
tavasti (Bakker ym., 2003, s. 342). Työuupumus voi olla vähäistä tai voimakasta ja sillä 
voi olla erilaisia ilmenemismuotoja: henkisen- sekä fyysisen terveyden heikkeneminen, 
masennusta, ahdistusta, pelkotiloja, unettomuutta, vatsaoireita, päänsärkyä ynnä muu-
ta. Lisäksi myös koettu työn merkityksellisyys voi laskea (Saloviita & Pakarinen 2021, 
s. 2). Työnteon kannalta yksi näkyvimmistä ”oireista” on se, että työntekijä voi jäädä 
myös pois töistä sairaslomalle. Tämä kuitenkin voi liittyä myös emotionaaliseen uupu-
mukseen pelkästään eikä kyseessä aina tarvitse olla työuupumuksen vakavin muoto 
(Bakker ym., 2003, s. 342).  
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Työuupumuksen aiheuttajia on monia ja yleensä uupumus onkin monen tekijän sum-
ma. Tekijät voivat liittyä niin työhön kuin henkilökohtaiseen elämään työn ulkopuolella. 
Työuupumus on yleistä etenkin ihmisaloilla, joissa työntekijältä usein odotetaan kykyä 
laittaa toisten etu oman edelle ja aina puristaa itsestään hieman oman jaksamisen yli. 
Näillä aloilla ei siis välttämättä ole tarpeeksi resursseja käytössä vaatimusten täyttämi-
seen (Maslach & Leiter 2016). Yleisimpinä työuupumuksen aiheuttajina onkin työn liial-
linen haastavuus suhteessa yksilön suorituskykyyn sekä resurssien vähäisyys suh-
teessa tarpeisiin.  

2.2   Työuupumuksen ulottuvuudet 

Maslachin (1982) MBI-mittari (Maslachs Burnout inventory), jota käytetään mittaamaan 
työuupumuksen oireita ja tasoja, jakaa työuupumuksen kolmeen eri pääulottuvuuteen 
joita ovat uupumus, kyynisyys ja riittämättömyys. (Maslach 1982, s. 99-100; Bakker 
ym., 2003, s. 343). Nämä kolme komponenttia ovat MBI:n mukaan niitä koettuja oireita, 
jotka johtuvat epäedullisesta työnkuormituksen suhteesta, ja jotka yhdessä muodosta-
vat uupumuksen viimeisen oireen ja syndrooman eli loppuunpalamisen. Nämä ilmene-
vät emotionaalisella, kognitiivisella ja käyttäytymisen tasolla (Salmela-Aro ym., 2019, s. 
2). Näistä emotionaalinen uupumus on määritelty koko ilmiön keskeisimmäksi kompo-
nentiksi (Maslach & Leiter 2016) 

2.2.1   Uupumus 

Uupumuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilaa, joka tulee ylikuormittavasta ja 
liian rasittavasta työstä (Salmela-Aro ym., 2019, s. 2) Emotionaalisella uupumuksella 
tarkoitetaan sitä kun yksilö ei kestä työn henkisiä vaatimuksia ja on venynyt yli voi-
miensa tunnetasolla (Demerouti ym., 2001, s. 499). Emotionaalinen uupumus on lisälsi 
yhteydessä myös hyvin samanlaisiin työstressin lähteisiin kuin perinteinen stressi (De-
merouti ym., 2001, s. 499). Emotionaalisen uupumuksen lisäksi uupumus voidaan kä-
sittää myös yleisemmällä tasolla. Yleisesti uupumus muistuttaa hyvin paljon perinteisiä 
stressioireita kuten väsymystä, työhön liittyvää masennusta, psykosomaattisia oireita ja 
ahdistusta. Uupumus ei silti suoraan tarkoita, että työntekijä olisi tehoton, sillä on myös 
opettajia, jotka ovat tehokkaita, mutta samaan aikaa uupuneita (Salmela-Aro ym., 
2019, s. 2). Tehokkuuteen liittyy monta eri seikkaa kuten muun muassa persoonalliset 
piirteet (Demerouti ym., 2001, s. 499). Lisäksi voi olla, että stressi lisää opettajan te-
hokkuutta hetkellisesti. Näistä syistä voi olla haastavaa tunnistaa työuupumusta, koska 
työteon tehokkuus voi jopa nousta uupuneella opettajalla. 
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2.2.2   Kyynisyys 

Kyynisyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa negatiivista asennetta työtä kohtaan, 
kiinnostuksen puutetta ja työssä koetun merkityksellisyyden puutetta. (Salmela-Aro 
ym., 2019, s. 2) Kyynisyys voi näkyä depersonalisaationa ja välinpitämättömyytenä työ-
tehtäviä kohtaan sekä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa (Demerouti ym., 2001, s. 
499). Kyynisyys voi näkyä myös erilaisina käytösmalleina tai asenteina kuten eristäy-
tymisenä, sitoutumattomuutena ja epäileväisyytenä työtä ja asemaa kohtaan. Kyyni-
syys voi kehittyä vaiheittain niinkuin työuupumuskin (Demerouti ym., 2001, s. 499). 

2.2.3   Riittämättömyys 

Riittämättömyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilaa, jossa yksilö ei pysty saavut-
tamaan oman itsensä tai työpanoksensa riittävyyden kokemusta tai tavoitteita työpai-
kallaan (Salmela-Aro ym., 2019). Yksilö ei koe enää olevansa kykenevä suoritukseen 
johon hänen pitäisi yltää ja näin ollen tämä ei myöskään koe enää soveltuvansa työ-
hönsä (Demerouti ym., 2001, s. 499). Riittämättömyys on työuupumuksen kolmesta 
ulottuvuudesta heikoin ja on myös pohdittu, että kyynisyys ja uupumus yhdessä aiheut-
tavat riittämättömyyden tunnetta. Lisäksi onnistumisen tunne on myös sidoksissa per-
soonallisiin taipumuksiin niinkuin tehokkuuskin (Demerouti ym., 2001, s. 499). 

2.3   Työnkuormittavuus 

Työkuormitustutkimuksessa on vakiintunut malli, jolla pyritään selittämään työnkuormi-
tusta (Demerouti ym.,, 2001; Bakker ym.,, 2003). Malli on nimeltään JDR -malli (Job 
Demands and Resources -Model) ja se on yksinkertaisuudessaan teoria kahdesta työn 
pää-tekijästä/piirteestä, jotka vaikuttavat työssäjaksamiseen sekä työhön sitoutumiseen 
ja jotka jakutuvat pienempiin osa-alueisiin. Nämä kaksi päätekijää ovat ”työvaatimuk-
set” sekä ”työresurssit” ja nämä kaksi aluetta suhteessa työntekijän henkilökohtaisiin 
voimavaroihin määrittävät työntekijän työnkuormituksen ja tätä kautta uupumuksen ta-
son (KUVIO 1.). JDR -mallin mukaan työvaatimukset liittyvät työuupumukseen. Työssä 
käytettävät psykologiset, sosiaaliset, fyysiset, and organisationaaliset resurssit taas 
liittyvät työhön sitoutumiseen (Salmela-Aro ym., 2019). On perusteltua sanoa, että JDR 
-mallin komponentit vaikuttavat ei niinkään lineaarisesti vaan ristikkäin jaksamiseen, 
sillä esimerkiksi Bakkerin ym., (2003) tutkimuksessa käy ilmi, että mitä korkeampia työ-
vaatimukset olivat, sitä pidempiä aikoja opettajat olivat poissa töistä eli toisin sanoen 
heidän työhön sitoutuneisuus heikentyi kun työvaatiumkset nousivat (Bakker ym., 
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2003, s. 351). JDR -mallin avulla pystytään tutkimaan  työvaatimusten ja työresurssien 
suhdetta työkuormitukseen sekä työuupumukseen tai työhön sitoutumiseen vaikuttaviin 
komponentteihin. Malli ei automaattisesti arvota työkuormitusta ja resursseja hyviksi tai 
huonoiksi. Työn vaatimukset sekä resurssit voivatkin olla mallin mukaan positiivisia yk-
silöä tukevia asioita kuten toisaalta myös yksilöä kuormittavia tekijöitä. Maslachin JDR 
-malli toimii tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja tutkimus perustuu JDR 
-mallin tarjoamaan käsitykseen työuupumuksen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. 

KUVIO 1. JDR -malli 

2.3.1   Työn vaatimukset 

JDR-mallin mukaan työvaatimukset luokitellaan seuraavalla tavalla: Työvaatimukset 
tarkoittavat psykologisia, sosiaalisia tai organisationaalisia työn aspekteja, jotka vaati-
vat pitkäaikaista fyysistä tai psykologista (kognitiivis-emotionaalista) vaivannäköä ja 
tämän takia assosioituvat jonkinasteisen fyysisen tai psykologisen hinnan kanssa ja 
jotka ovat yhteydessä työssäjaksamiseen (esim. Salmela-Aro ym., 2019). Toisin sa-
noen psykologiset, sosiaaliset, fysikaaliset, and organisationaaliset korkean tason vaa-
timukset ovat yhteydessä työuupumukseen (Salmela-Aro ym., 2019). Esimerkkejä ovat 
korkea työmäärä ja aikapaine, roolin ylikuormittavuus, huonot oltavat ja uudelleenjär-
jestelyn ongelmat sekä pitkät työajat (Bakker ym., 2003, s. 395; Salmela-Aro ym., 
2019). mutta myös henkilöiden väliset konfliktit (Ilies ym., 2015). Edellämainitut ele-
mentit ovat todetut lisäämään kuormitusta ja tätä kautta työuupumusta (katso Pietari-
nen ym., 2013; Salmela-Aro ym., 2019). Yagilin mukaan yksi haastava työn ominaisuus 
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voi olla rooliepäselvyydet (Yagil 1998, s. 180). Opetusala muuttuu jatkuvasti ja tämä 
koetaan myös haastavana, koska opettajat joutuvat jatkuvasti käyttämään voimiaan 
uusien vaatimusten täyttämiseen ja niihin mukautumiseen (Dicke ym., 2017). 

Myös tilivelvollisuus eri tahoille (esimiehet, kollegat, perheet, yhteiskunta) on nähty 
kuormittavana tekijänä (Bakker ym., 2003, s. s. 343; Dicke ym., 2017; Ilies ym., 2015, 
s. 20). Tutkimuksissa eräs todella laajalti esiintynyt kuormittava asia työssä oli hankalat 
oppilaat ja oppilas-suhteet: kiusaamistapaukset ja kaikenlainen huonovointisuuden oi-
reileminen nähdään kuormittavana. Lisäksi oppilaat, jotka häiritsevät opetusta ja oppi-
laat, joihin pitää panostaa enemmän kun muihin, koska näillä on erityistarpeita, lisäävät 
kuormitusta. Inkluusion toteuttaminen onkin yksi kuormittavimmiksi koetuista asioista 
(Koli 2014 s. 8; Dicke ym., 2017; Pietarinen ym., 2013; Antoniu ym., 2005, s .684; 
Skaalvik & Skaalvik 2009, s. 189; Sulea ym., 2013, s. 554; Yagil 1998, s. 180; Klus-
mann ym., 2016, s. 1199; Salmela-Aro ym., 2019; Pietarinen ym., 2021 s. 1; Skaalvik & 
Skaalvik 2020). Myös perheiden kanssa kommunikointi ja työskentely on nähty uupu-
muksen määrään vaikuttavana tekijänä (Skaalvik & Skaalvik 2009, s. 182, 184). 

2.3.2   Työresurssit 

Toinen JDR -mallin osa-alue on työresurssit. Työresursseilla tarkoitetaan fyysisiä, psy-
kologisia, sosiaalisia tai organisationaalisia työn aspekteja, jotka ovat funktionaalisia 
joko työtavoitteiden tavoittamisessa, työvaatimusten ja fyysisen ja psykologisen hinnan 
vähentämisessä tai elementtejä, jotka stimuloivat henkilökohtaista kasvua ja kehitystä 
ja jotka ovat yhteydessä työhön sitoutumiseen (Bakker ym., 2003, s. 395; Salmela-Aro 
ym., 2019). 

Resurssit voivat olla organisaatio-tason komponentteja kuten palkka, urapolku, mah-
dollisuudet etenemisessä ja vaikuttamisessa, turvallisuus tai hallituksen suhtautuminen 
yksilöön. Koli (2014) korostaa hallituksen tuen merkitystä resurssina. Tuki korostuu 
esimerkiksi tilanteissa, joissa hallinnolta tulee uusia muutoslinjauksia opetusalaa koh-
taan ja opettaja voi kokea joko jäävänsä ilman tukea, tai saavansa tukea ja ymmärrystä 
linjauksien toimeenpanijoilta, jotka varmistavat muutosten onnistumisen (Koli 2014, s. 
8).  

Resurssit voivat olla henkilö-tason asioita kuten esimies, kollega, tai ryhmähenki. Eten-
kin ryhmähenki ollaan nähty hyvin suurena positiivisena resurssina opettajille (Salmela-
Aro ym., 2019). Esimies ollaan nähty tärkeänä resurssina opettajalle (Koli 2014, s. 9). 
Opettajille esimies tarkoittaa rehtoria ja rehtorille koulutoimen edustajaa. Rehtorin joh-
tamistyö ja hänen luomansa kulttuuri vaikuttavat paljon opettajan jaksamiseen ja hy-
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vinvointiin (Day 2011; Dicke 2017) .Esimiehen tuki on tärkeä resurssi opettajille. Rehto-
rilta saatu tuki auttaa jaksamaan vaikeissa tilanteissa oppilaiden, perheiden, kollegoi-
den ja muiden ongelmien kanssa (Ilies ym., 2015, s. 22; Sulea ym., 2013, s. 557). 

Resurssit voivat olla myös yksilön suorittaman työnteon tasolla olevia kuormittavia tai 
voimaannuttavia asioita kuten oman roolin selvyys/epäselvyys, valta päätöksenteossa 
koskien työtä mikro- ja makrotasolla sekä yleinen autonomia. Lisäksi resurssit voidaan 
luokitella myös tehtäväkohtaisiin resursseihin kuten tehtävästä saatuun palautteeseen, 
omien taitojen kirjoon, suoritettavan tehtävän merkittävyyteen, tehtävän identiteettiin 
sekä autonomiaan (Bakker ym., 2003, s. 395). Salmela-Aro ja kumppanit (2019) valot-
tavat opettajalle tärkeitä resursseja olevan esimerkiksi kontrolli ja materiaaliset resurs-
sit (Salmela-Aro ym., 2019). 

Niinkuin työvaatimukset voivat olla yksilölle liian korkeita tai sopivan tasoisia, voivat 
myös työresurssit vaikuttaa yksilöön positiivisella tai negatiivisella tavalla. Tästä hyvä 
esimerkki on kollegat ja tiimityö, jotka ovat nähty yleensä positiivisena resurssina, mut-
ta niiden on myös raportoitu aiheuttavan kuormitusta (Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 185, 
189). Toinen tällainen esimerkki on moniammatillisuus. Se on nähty työpaikan tehok-
kuutta ja monipuolisuutta lisäävänä resurssina, mutta Pietarisen (2021) tutkimuksen 
mukaan työyhteisön moniammatillisuus on nähty myös kuormittavana tekijänä (Pietari-
nen ym., 2021, s. 4). 

Skaalvikin & Skaalvikin (2014) mukaan avainasemassa olevat työhön sitoutumiseen ja 
tätä kautta työnkuormitukseen liittyvät resurssit ovat yleensä abstrakteja asioita eikä 
niinkään esimerkiksi konkreettisia materiaaleja tai välineitä. Tällaisia resursseja ovat 
esimerkiksi Salmela-Aron ym., (2019) esittelemät positiivinen ryhmä-ilmapiiri ja kontrolli 
(Salmela-Aro ym., 2019). Autonomia ollaan nähty tärkeänä vaikuttavana resurssina 
(Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 182, 189). Resursseja voivat olla myös työn ulkopuoliset 
ja yksilön sisäiset voimavarat. Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi työntekijän 
oma tehokkuus, itsetunto ja sinnikkyys. Nämä resurssit ovat assosioituneet työhön si-
toutumisen kanssa ( Salmela-Aro ym., 2019, s. 2). 

Työ- ja henkilökohtaiset resurssit voivat vähentää työvaatimuksia tai niistä koituvaa 
kuormitusta samalla kun ne auttavat saavuttamaan työhön liittyviä tavoitteita. (Deme-
routi & Bakker, 2011). On myös huomattu, että henkilökohtaiset resurssit voivat toimia 
ikäänkuin puskurina, jotta mahdolliset negatiiviset assosiaatiot työvaatimuksista työuu-
pumukseen ovat heikommat (Hakanen ym., 2006; Bakker ym., 2007; Upadyaya ym., 
2016; Spini ym., 2017; Xanthopoulou ym., 2011). Tällaisia henkilökohtaisia resursseja 
ovat esimerkiksi erilaiset tunteiden säätelymekanismit, jotka liittyvät emotionaaliseen 
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älykkyyteen sekä sinnikkyys ja joustavuus. Nämä ovat tärkeitä henkilökohtaisia resurs-
seja koska ne voivat toimia suojelevina tekijöinä, mikä mahdollistaa opettajien sovelta-
vien sietomekanismien käytön heidän kohdatessaan haasteita ja ongelmia työssään 
(Skinner ym., 2014; Salmela-Aro ym., 2019). Työresursseiksi voidaan luokitella myös 
ihmisen psykologiset perustarpeet, jotka joko täyttyvät tai eivät täyty riippuen sitä, mi-
ten hyvin työpaikalla ne huomioidaan. Näitä perutarpeita ovat itsenäisyyden, pärjäämi-
sen sekä yhteenliittymisen tarpeet (Hakanen 2011, s. 31). 

Koska resurssit sekä työvaatimukset voivat olla molempia joko negatiivisia tai positiivi-
sia, voivat JDR -mallin mukaan kyseiset tekijät johtaa kahteen erilaiseen prosessiin: 
negatiiviseen tai positiiviseen. Korkeat työvaatimukset voivat uuvuttaa työntekijöitä 
henkisesti ja fyysisesti ja voivat tämän takia johtaa liialliseen työkuormitukseen sekä 
terveysvaikeuksiin. Huonot tai puutteelliset työresurssit sulkevat pois varsinaisen ta-
voitteisiin pääsyn, joka todennäköisesti aiheuttaa turhautumista ja epäonnistumista. 
Tämä voi johtaa töistä erkanemiseen sekä vähentyneeseen motivaatioon ja omistau-
tumiseen. Näin jo valmiiksi haastavasta työstä tulee entistä kuormittavampaa. Kun yk-
silön ulkopuolisesta ympäristöstä puuttuu resursseja, yksilöt eivät pysty vähentämään 
mahdollisesti negatiivista korkeiden työvaatimusten vaikutusta ja täten eivät voi saavut-
taa tavoitteitaan työssään. Tällaisessa tilanteessa omistautumisen vähentäminen saat-
taa olla tärkeä turhautumiselta suojaava itsesuojelu-mekanismi, joka, auttaa silloin kun 
resurssien puutteista johtuen yksilö ei yllä työtavoitteisiinsa (Bakker ym., 2003, s. 345). 

Työn vaatimusten, yksilön henkilökohtaisten sekä sisäisten resurssien lisäksi työn-
kuormitukseen, työlle omistautumiseen sekä jaksamiseen ja uupumiseen voi toki vai-
kuttaa myös työn ulkopuolella olevat asiat, joten tarkastellessa työuupumusta on tärke-
ää ottaa huomioon myös opettajan henkilökohtaisen elämän tila. Opettaja voi kuormit-
tua yksityiselämässään ja tämä voi tehdä jopa verrattain kevyestä työstä raskasta. Täl-
laisissa tilanteissa ei tietenkään työuupumusta voida kokonaan poistaa muokkaamalla 
työoloja, vaikka se voikin olla pätevä tapa helpottaa oloa hieman, jotta opettaja jaksaisi 
haastavan vaiheen läpi. Tällaisia ulkopuolisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi päihdeon-
gelmat, vammat, kipu, taudit mielenterveysongelmat, ihmissuhde- ja talousongelmat 
(Bakker ym., 2003, s. 344). 

2.4   Työhön sitoutuminen 

Kuten edellä on mainittu, nähdään sitoutuminen työhön työuupumuksen vastakohtana 
ja se on määritetty MBI -mallin samoissa kolmessa ulottuvuudessa kuin työuupumus, 
mutta noiden ulottuvuuksien positiivisissa ääripäissä kun taas työuupumus on määritet-
ty negatiivisissa ääripäissä (Schaufeli ym., 2002 s. 73). Toisin sanoen MBI -mallilla voi-
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daan mitata epäsuorasti myös työhön sitoutumista. Työhön sitoutuminen on tärkeä 
seikka tutkittaessa työkuormitusta: vaikka työvaatimukset olisivat korkeita, voi opettaja 
silti jaksaa työssään ja olla työhönsä sitoutunut, jos tällä on tarpeeksi kattavasti resurs-
seja käytössään. Yksilön työhön sitoutuminen siis kertoo suurpiirteisesti kuormituksen 
tasosta, joka taas johtuu työvaatimusten sekä resurssien suhteesta ja mikä taas osal-
taan edesauttaa jaksamaan työssä ja työnvaatimuksista selviämisessä. Edelleen on 
huomioitava se, että edellämainitut komponentit ovat yhteydessä toisiinsa kehää kier-
täen ja ristikkäin eikä aina samassa suhteessa ja siksi on tärkeää tutkia uupumuksen 
syitä ja seurauksia perustavanlaatuisesti ja verrata ulottuvuuksia toisiinsa, jotta syy-
seuraus -suhteet saadaan selville. Työhön sitoutumisen uskotaan ehkäisevän vakavas-
ta työkuormituksesta aiheutuvia oireita. 

Pohjautuen JDR -malliin, työhön sitoutumiseen vaikuttaa merkittävästi käytettävissä 
olevat resurssit, joilla vastataan työn vaatimuksiin. Merkittävimmät resurssit sitoutumi-
selle ovat psykologisia, sosiaalisia, fyysisiä ja organisationaalisia resursseja (Xantho-
poulou ym., 2009; Alarcon 2011; Upadyaya & Salmela-aro 2014; Salmela-Aro ym., 
2019). Skaalvikin & Skaalvikin (2014) mukaan resursseja, jotka liittyvät eniten työhön 
sitoutumiseen ovat positiivinen ryhmä-ilmapiiri ja kontrolli. Myös autonomia ollaan näh-
ty tärkeänä vaikuttavana resurssina (Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 182, 189). Lisäksi 
motivaatio on yhteydessä työhön sitoutumiseen. Kun ihminen on motivoitunut, on tä-
män myös helpompi sitoutua työhönsä. Motivaation kannalta on tärkeää, että ihmisen 
psykologiset perustarpeet täyttyvät työssä (Hakanen 2011, s. 30).

MBI -mallin mukaan sitoutuminen muodostuu emotionaalisista, kognitiivisista ja käyt-
täytymiseen liittyvistä työhön sitoutumisen ulottuvuuksista (Salmela-Aro and Upadyaya, 
2014; Salmela-Aro ym., 2019). Näitä komponentteja ovat korkea energiataso, korkea 
osallistumisen taso ja tehokkuuden tunne. Schaufeli (2004, 2002) tarkentaa määritel-
mää jakamalla sitoutumisen kolmeen osaan: omistautuminen, energia ja työn imu 
(Schaufeli ym., 2004, s. 294,295; Schaufeli ym., 2002, s. 74,75). Yksilön sinnikkyys ja 
voima muodostavat energiakomponentin. Ylpeys ja inspiraatio puolestaan muodostavat 
työhön omistautumiskomponentin. Lopuksi työhön imeytyminen muodostuu täydestä 
työhön keskittymisestä ja syventymisestä. Tämä muistuttaa paljolti ”Flow” -tilaa, jossa  
optimaalinen kokemus yhdistyy fokusoidun keskittymisen kanssa ja jossa keho ja mieli 
ovat linjassa keskenään. Tässä tilassa keskittyminen on vaivatonta, yksilöllä on täysi 
kontrolli tekemiseensä ja tietoisuus on siirtynyt itsestä toimintaan ja tavoitteeseen. Li-
säksi ajantaju voi kadota samalla kun yksilö saa tekemisestään luontaista nautintoa 
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(Schaufeli ym., 2002, s. 74-75). Myös Hakanen (2011) käyttää kirjassaan ”Flow” -il-
miöstä termiä ”työn imu”. Hänen mukaansa yksilön kokiessa työn imua, on tämä onnel-
linen saadessaan nähdä vaivaa onnistumisten eteen. Tämä ponnistelu ei kuitenkaan 
kuormita liiaksi vaan yksilö juuri latautuu tästä ponnistelusta (Hakanen 2011, s.19, 38). 
Työhön sitoutumiseen on siis vahvasti yhteydessä työn imu, joka toisaalta on tulosta 
työn haastavuuden ja yksilön voimavarojen onnistuneesta suhteuttamisesta, mutta 
myös toisaalta motivaattori, joka auttaa yksilöä jatkamaan työssä.

Maslach & Leiter (2016) tarjoavat toisen lähestymistavan jonka mukaan sitoutuneisuus 
määritellään pysyvänä positiivisena motivaationalis-affektiivisena täyttymyksen tilana, 
joka muodostuu kolmesta komponentista: voima, omistautuminen ja työhön imeytymi-
nen. Tästä näkökulmasta katsottuna sitoutuneisuus ei ole työuupumuksen vastakohta 
vaan oma alueensa, vaikkakin sitoutuminen usein on negatiivisesti yhteydessä työuu-
pumukseen. Työhön sitoutumisen mittaamiseen on kehitetty myös toinen mittari nimel-
tä UWES (Utrecht Work Engagement Scale). MBI-mittariin verrattuna tämä mittari on 
uudempi ja sillä on tehty tutkmusta viime vuoskymmenen aikana (Maslach & Leiter 
2016).

2.5   Iän ja työkokemuksen yhteys työnkuormitukseen 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia opettajien iän sekä työkokemuksen yhteyttä työ-
kuormitukseen. Kuormituksen muodostumisen teoreettisena pohjana toimii sekä JDR -
malli että aikaisemmat tutkimukset aiheesta, sekä näiden tutkimusten käsitykset ja ha-
vainnot työnkuormituksen muodostumisesta opettajien keskuudessa. Tässä luvussa  
käydään läpi aikaisempia työkuormitustutkimuksia ja valotetaan kuvaa siitä, miten ja 
mistä syistä nykyisen käsityksen mukaan opettajien työperäinen kuormitus kehittyy. 
Luvun tarkoituksena on luoda tälle tutkimukselle pohja, jonka avulla tutkimuksen toteu-
tusta ja tutkimustuloksia voi tarkastella kriittisesti ja oikeasta näkökulmasta.  

Opetushenkilöstön iän ja työkokemuksen yhteys kuormitukseen on ollut tarkastelussa 
monessa työuupumus-tutkimuksessa. Toisaalta vaikka osassa tutkimuksista ei ole löy-
tynyt merkittävää eroa ja joissain tutkimuksissa ero on ollut todella vähäistä, on ollut 
ilmeistä, että nuorien ja vanhojen opettajien välillä on eroja sekä loppuunpalamisessa, 
siihen vaikuttaneissa syissä sekä heidän käyttämissään selviytymismekanismeissa. 
Syitä eroavien tutkimustulosten välillä tuleekin siis selvittää (Skaalvik & Skaalvik 2009, 
s. 523).  
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Osa tutkimuksista osoittaa, että iän ja uupumuksen välillä ei ole merkittävää yhteyttä 
(Hakanen ym., 2006 s. 502). Osa tutkimuksista osoittaa, että iällä ja työuupumuksella 
on vain heikko yhteys tai, että iällä on positiivinen yhteys työuupumukseen. Tutkimusa-
setelma, tulokulma, ym., vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten tulokset näyttäytyvät tut-
kimuksessa. Siksi onkin tärkeää pohtia vastakkaisia tutkimustuloksia rinnakkain, jotta 
voidaan ymmärtää, mitkä ovat niitä tekijöitä opettajien työssä tai tutkimuksessa, jotka 
johtavat eri tuloksiin. Esimerkiksi Vercambren (2009) tutkimuksen mukaan iällä näyttää 
olevan vain lievä negatiivinen vaikutus emotionaaliseen uupumukseen opettajien kes-
kuudessa (Vercambre ym., 2009, s. 2). On kuitenkin merkillepantavaa, että nuoret 
opettajat olivat aliedustettuina suhteessa vanhoihin opettajiin. alle  30 -vuotiaita tutki-
muksessa oli 24% ja yli 50 -vuotiaita oli tutkimuksessa 66 % (Vercambre ym., 2009, s. 
3). Tässä tapauksessa olisi mielenkiintoista pohtia esimerkiksi sitä, miten erikokoiset 
otoskoot olisivat vaikuttaneet tutkimustuloksiin. 

Bakkerin ym. (2003, s. 31)351 esittelemässä Arnoldin työuupumustutkimuksessa käy 
ilmi, että iällä ja organisaatiollisella toimikauden pituudella on merkittävä positiivinen 
yhteys. On perusteltua tarkastella opettajien jaksamisen eroja myös uravaiheen ja ko-
kemuksen kautta. Nuoret opettajat ovat poikkeuksetta ammatissa kokemattomia, kun 
taas hyvin kokeneet opettajat edustavat usein vanhempia ikäryhmiä. 

Ikä on suurimmassa osin nähty myönteisenä liiallista työkuormitusta ehkäisevänä teki-
jänä. Saloviidan & Pakarisen (2019) esittelemässä tutkimuksessa vanhat opettajat ko-
kivat vähemmän stressiä kuin nuoret kollegansa (Saloviita & Pakarinen 2019, s. 11). 
Vastaavanlaisia havaintoja on tehnyt useat muutkin tutkijat.  Tumkayan (2006) tekemän 
tutkimuksen tulosten mukaan yliopisto-opettajista (N=283) vanhempi ikäluokka (yli 41-
vuotiaat) kokee työssään emotionaalista uupumusta vähemmän kuin nuorempi (alle 
30-vuotiaat) ikäluokka (Tumkaya 2006, s. 915). Samankaltaiseen tulokseen on pääty-
nyt myös muut tutkijat kuten Vercambre, joka havaitsi tutkimuksessaan iän olevan hei-
kosti negatiivisessa yhteydessä emotionaalisen uupumuksen kanssa (Vercambre ym., 
2009, s. 2). Antoniun (2006) työuupumustutkimuksessa Iän negatiivinen yhteys emo-
tionaaliseen uupumukseen oli selvä. Tutkimusta varten oli haastateltu kreikkalaisia 
opettajia (N=493), jotka olivat keskenään eri-ikäisiä ja työskentelivät eri kaupungeissa 
(Antoniu ym., 2006, s. 685). Tutkimuksissa käy ilmi myös se, että vanhemmat ikäluokat 
kokevat itsensä useammin onnistuneiksi (Tumkaya 2006, s. 915). Lisäksi Tutkimuksista 
nähdään, että vanhemmat opettajat ovat myös usein sitoutuneempia työpaikkaansa 
kuin nuoret opettajat. Tällaiseen tulokseen päätyi esimerkiksi Yagil (1998), joka tutki 
israelilaisten opettajien kuormitusta (N=96) (Yagil 1998, s. 187).  
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Myös Saloviita & Pakarinen (2021) ovat tulleet samaan johtopäätökseen tutkimukses-
saan, jossa tutkittiin suomalaisten luokan-, aineen-, erityis- ja resurssiopettajien 
(N=4567) työuupumusta. Heidän mukaansa vanhemmat opettajat pitävät työtään mer-
kityksellisempänä kuin nuoret opettajat ja ovat työhönsä emotionaalisesti sitoutuneem-
pia (Saloviita & Pakarinen 2021, s. 11). Tästä kertoo sekin, että ensimmäisen viiden 
työvuoden aikana noin 50 prosenttia nuorista opettajista vaihtaa alaa (Geer 1973; Dic-
ke ym., 2015). Iän on myös nähty olevan positiivisesti yhteydessä opettajan ammatilli-
seen kokemukseen sekä itsevarmuuteen. 
Tumkaya (2006) tutki Çukurovan Yliopiston työntekijöitä (N=283), joista suuri osa teki 
työkseen opetustyötä yliopistossa. Tulosten mukaan vanhemmat opettajat ilmoittivat 
olevansa suhteessa itsevarmempia ja kokevansa vähemmän stressiä kuin nuoret yli-

opiston työntekijät (Tumkaya 2006, s. 917). 

Ilmiöt ovat universaaleja ja ne näyttäisivät toistuvan melkein alasta riippumatta. Tästä 
antaa viitteitä Bakker (2003), joka tutki 214 ravitsemustuotanto-alan työntekijöiden 
poissaoloja. Tutkimuksessa käytettiin teoriapohjana JDR -mallia, joka osaltaan vahivs-
taa perusteita JDR -mallin käytön varmuuteen tässäkin tutkimuksessa (Bakker ym., 
2003 s. 351). 

3   Tutkimustehtävä ja -kysymykset 

Tämä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia asioita eri ikäiset ja työuransa eri 
vaiheissa olevat opettajat kokevat kuormittaviksi työssään. Lisäksi tavoitteena on sel-
vittää, millainen yhteys on opettajien kokeman työnkuormituksen sekä työkokemuksen 
ja opettajan iän välillä. Tutkimus tähtää selvittämään, onko opettajan iällä tai työkoke-
muksella korrelaatiota jonkin tietyn työssäkuormittavan asian kanssa ja korreloivatko 
ikä tai kokemus koetun uupumuksen määrän kanssa. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia kuormitustekijöitä opettajat raportoivat kokevansa työssään 
         
            2. Onko opettajien ikä tai työkokemus yhteydessä koettuun työkuormituksen     

määrään? 

            3. Eroavatko työnkuormitustekijät opettajilla iän tai työkokemuksen mukaan? 

            5. Eroavatko työnkuormitustekijät opettajilla kokemusryhmittäin? 
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4   Tutkimuksen toteutus 

4.1   Osanottajat & datan keruu  

Aineistona tutkimuksessa käytettiin ”Growing Mind”:in ”Mind The Gap” -tutkimusprojek-
tin (265528) kyselyä, jossa selvitettiin suomalaisten opettajien työn kuormittavia sekä 
innostavia tekijöitä. Kyselyn vastaukset oltiin kerätty Maaliskuun 2019 ja Helmikuun 
2020 välillä Helsingissä. Kysely koostui avoimiin kysymyksiin perustuvasta poikkileik-
kausaineistosta, joka kerättiin 200:lta opettajalta kuudesta koulusta Pääkaupunkiseu-
dun alueelta (KvantiMOTV 2009). Tutkimukseen osallistui peruskouluissa työskentele-
viä aineen-, perus- ja luokanopettajia. Opettajat vastasivat E-kyselyyn työaikanaan. 
Kysely pyrki mittaamaan ikää, työkokemusta sekä työssäkoettuja kuormittavia tekijöitä. 
Iän mittarina toimi kysymys vastaajan syntymävuodesta, kokemuksen mittarina toimi 
puolestaan kysymys vastaajan työkokemuksesta vuosina. Vastaajien tuli ilmoittaa syn-
tymävuosi sekä työkokemus vuosina (Vehkalahti 2019, s. 11-27). Työnkuormituksen 
mittarina toimi kaksi avointa kysymystä: ”Mikä työssäsi innostaa?” sekä ”Mikä työssäsi 
kuormittaa?”. 

4.2   Aineiston laadulliset tutkimusmenetelmät 

Jotta iän ja kokemuksen sekä uupumuksen yhteyttä voitiin tutkia, opettajien antamat 
avoimet vastaukset tuli analysoida (Vehkalahti 2019, s. 13). Tutkimuksessa hyödynne-
tään sekä laadullisia että määrällisiä metodeja, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan saa-
da mahdollisimman syvällinen ja laaja käsitys (Vehkalahti 2019, s. 13). Tämän kaltaista 
ihmisiä koskevaa ilmiötä tutkittaessa tutkija näki parhaaksi käyttää laadullisten mene-
telmien lisäksi myös määrällisiä menetelmiä (Sukamolson 2007). Numeerisesti mitat-
taessa on mahdollisuus saada yleensä tarkempia ja objektiivisempia tuloksia kuin pel-
kästään kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen. Verbaalista ja numeerista dataa yhdistel-
täessä tutkimustulokset yleensä ovat tarkimpia (Komulainen & Karma  s. 2002, s. 1, 2).  
Analyysimenetelmäksi valittiin ”mixed-methods” -menetelmä, jossa aineistolle tehdään 
aluksi laadullinen analyysi, jonka tavoitteena on muuttaa aineisto määrällisesti mitatta-
vaan muotoon (Vehkalahti 2019 s. 13). Laadullisen analyysin jälkeen aineistolle suori-
tettiin määrällinen analyysi (Van De Vivjer & Leung, 2021, s. 2-3). Tässä luvussa käsi-
tellään aineiston laadullista analyysia. 
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4.3   Laadullinen analyysi 

Laadullisessa analyysivaiheessa metodina käytettiin induktiivista sisällönanalyysia, 
jossa opettajien vastauksista etsittiin systemaattisesti toistuvia teemoja, jotka koodattiin 
tietyn luvun alle (Elo ym., 2014, s. 2). Tässä tapauksessa numerot eivät tarkoittaneet 
arvoja vaan tunnusmerkkejä, jotka edustivat kutakin teemaa. Koodauksessa aineisto 
”käännettiin” muotoon, jossa sitä voitiin tutkia kvantitatiivisin metodein (Vehkalahti 
2014, s. 27). Tämänkaltaisessa analyysissa on tärkeää muodostaa tulokset käyttäen 
laajaa teoriapohjaa, sillä laadullisessa teemoittelussa on riski tutkijan tekemälle tulkin-
nalle. Tulkinta on aina subjektiivista ja tästä syystä laadullinen analyysi vaatii taustal-
leen vankan teoriapohjan, jonka mukaan väitteet voidaan perustella (Tuomi & Sarajär-
vi, 2018). Aineistosta esiin nousseet teemat muodostettiin vertaamalla niitä aikaisem-
massa tutkimuksessa ilmenneisiin kuormitusteemoihin (teoreettiseen viitekehykseen). 
Toisin sanoen sisällönanalyysi oli niin ikään teoriaohjaava eli aikaisempaa tutkimusta 
käytettiin antamaan suuntaa siinä, mitä teemoja vastauksista voisi löytyä. Tämä ei kui-
tenkaan pois-sulkenut mahdollisuutta siltä, että tuktija olisi voinut löytää uusia aikai-
semmin mainitsemattomia teemoja vastauksista (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 96). Teo-
riapohjaan perustuvalla analyysimetodilla on myös on helpompi hakea aineistosta 
pointteja, jotka vastaavat tutkimusongelmaan (Eskola & Suoranta, 2014, s. 138). 

Tutkija kävi läpi opettajien antamat avoimet vastaukset (N=160) järjestyksessä ja mer-
kitsi pelkistetysti muistiin vastauksissa esiintyneet asiat, jotka opettajat kokivat kuormit-
taviksi. Vastaukset vaihtelivat monipuolisista, pitkistä ja perustelluista vastauksista ly-
hytsanaisiin, luettelomaisiin vastauksiin. Analyysissa keskityttiin pelkästään vastauk-
sien sisältöihin. Vastaajat olivat vastanneet avoimiin kysymyksiin toisinaan kuvaillen 
tilannettaan: 

”Jatkuva asioiden muistaminen ja hoitaminen työkavereiden kanssa tyyliin 
"muista sanoa, kysyä tai selvittää sille sitä, tuolle tätä". Välillä on pidettävä väli-
päivä sata lasissa asioiden kommunikoinnista lyhyissä aikaraoissa. Kuormitusta 
aiheuttaa työtehtävien rajauksen puute ja luokanopettajien epärealistiset odo-
tukset, kun olen samanaikaisopettajana luokassa. Henkilöstöjohtamisen heik-
kous; johdon taholta vuorovaikutuksen sekä luottamuksen puute ja hyvin hoi-
dettujen työtehtävien huomaamattomuus. Turvallisuuden puute; ongelmien tai 
ristiriitojen selvittämättömyys tai siirtyminen selän takaiseksi puheeksi.” (103) 

”Ei omaa työtilaa...ja sen päälle saa kuulka toisten valittavan tiloistaan, kun heil-
lä kuitenkin on edes tilat.   Ibm-ramppaaminen   Melutilanteet” (126) 

”Aikaa kuluu pikkuasioiden kanssa näpertelyyn Kaskon johtamiskulttuurin takia. 
Kouluille on sälytetty opetuksen ulkopuolisia tehtäviä liikaa. Ymmärrän kyllä, 
että tarkoitus on huolehtia oppilaitten hyvinvoinnista kaikin puolin, mutta koulul-
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le sälytetään tehtäviä, joiden organisoimiseen ei ole aikaa eikä oikein mahdolli-
suuksiakaan. Rehtorin työ on nyt kaukana pedagogisesta johtamisesta.” (131) 

Toisinaan vastaukset koostuivat yksittäisistä sanoista: 

”Haastavat oppilaat, ajoittainen riittämättömmyyden tunne, ajanpuute” (1) 

”Oman pätevyyden epäily uutena opettajana.” (14) 

”Melu, sisäilma, perustehtävästä harhauttava silpputyö” (71) 

Aluksi vastaukset käytiin läpi tarkastelemalla ne Apple:n ”Numbers” -ohjelmalla. Vas-
tauksista poimitut alustavat teemat merkattiin Apple:n ”Texturi”-ohjelmaan ja aina kun 
teema nousi esiin vastauksia läpi käydessä, merkattiin tekstitiedostossa vastaavan 
teeman kohdalle ”Tukkimiehen kirjanpidolla” uusi piste. Sitä mukaa kun uusia teemoja 
ilmeni, tehtiin näille uusi otsikko Texturiin ja ruvettiin antamaan teemalle pisteitä sitä 
mukaa kun se vastauksissa ilmeni. Tässä vaiheessa analyysi oli aineistolähtöistä ja 
tutkija ei rajoittanut sitä, mitä teemoja hän toi esiin vastauksista. Alustavia teemoja löy-
tyi vastauksista yhteensä 32 kappaletta. Alustavien teemojen muodostamisen jälkeen 
tutkija otti käyttöönsä teorialähtöisemmän luokittelutavan, jotta opettajien ilmaisemat 
kuormitusteemat saataisiin ymmärrettävään, ytimekkääseen ja teorian kanssa linjassa 
olevaan muotoon (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 4.4.4). Toisin sanoen tutkija peilasi 
löytämiään kuormitustekijöitä aikaisempaan tutkimukseen aiheesta ja rupesi kokoa-
maan teemoista ala-lajeja, jotka yhdistettin jonkin yläteeman alle. Aikaisemmassa tut-
kimuksessa ilmenneet syy-seuraus -suhteet kuormituksen muodostumisessa olivat 
tässä kohdassa tarkastelussa. Tämä oli tärkeää tehdä, sillä sekä vastaajien tulkinnalli-
sesta tavasta hahmottaa kysymykset sekä vastata niihin, ei ollut välttämättä olemassa 
valmiita teoriakirjallisuuden kanssa yhteneviä vastauksia.  

Teemat opettajien ilmoittamille kuormitustekijöille muodostettiin käyttämällä apuna kol-
mea eri tapaa: aluksi tutkija rupesi muodostamaan pääteemoja eniten ilmenneistä vas-
tauksista (alustavat teemat), koska voitiin olettaa teeman olevan validi monen toisis-
taan riippumattoman opettajan mainitsevan sen vastauksessaan. Tässä vaiheessa ai-
neisto oli havaittu kyllääntyneeksi: vastaajien esille tuomat teemat olivat alkaneet tois-
taa itseään ja aineisto ei enää tarjonnut uutta tietoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-
ka 2006). Tämän jälkeen tutkija vertasi teemoja teoriaan todetakseen, että teemat oli-
vat linjassa teoriapohjan kanssa. Tutkija siis muodosti pääteemat, joiden alle mahtuivat 
myös vähemmän esiintyneet teemat. Tässä käytettiin apuna teoriassa esiintyneitä syy-
seuraus-suhteita sekä myös vastaajien selityksiä siitä, mistä syistä he kokevat tietyt 
asiat kuormittaviksi. Teoriaa, tulkintaa ja abduktiivista päättelyä hyödyntäen tutkija yh-
disti vähemmän edustetut teemat yläteemojen alle (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 95–97). 
Lopuksi tutkija tarkasteli teemojaan toisen riippumattoman tutkijan kanssa, joka oli teh-
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nyt vastaavanlaisen teemoittelun vastauksille. Vertaisarvioinnin jälkeen tutkija varmistui 
siitä, että tämän valitsemat teemat olivat kelvollisia tähän tutkimukseen. Lopulta pää-
teemoja oltiin muodostettu 10 kappaletta ja näistä teemoista muodostettiin summa-
muuttujat tutkimuksen määrällistä analyysivaihetta varten (Vehkalahti 2019, s. 112). 
Pääteemat jaettiin vielä yläteemojen alle selkeyttämään tutkimusta ja havainnollista-
maan yhteyttä eri kuormitusteemojen sekä opettajien ”kuormitusprofiilien” välillä. 

4.4   Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

4.5   Aineiston jäsentäminen 

Aineistolle tehtiin perustarkastelu ja tarkasteltiin tunnuslukuja ja keskeisiä frekvenssejä. 
Syntymävuosi -muuttuja muutettiin iäksi SPSS -ohjelmalla. Tämä helpotti analyysia 
(Vehkalahti 2019, s. 65). Yhteensä vastanneita oli 163 henkilöä. Nuorin vastaaja oli iäl-
tään 26 vuotta ja vanhin vastaaja oli iältään 66 vuotta. Vastaajien keski-ikä oli 43 vuotta 
ja mediaani oli 42 vuotta. Kaksi vastaajaa oli jättänyt ikänsä kertomatta. Datan analyy-
sin määrällisessä vaiheessa datan jäsentämiseen sekä analysointiin käytettiin SPSS 
-ohjelmaa. Jäsentämisessä käytettiin useita eri menetelmiä.  Opettajien syntymävuodet 
käännettiin ikävuosiksi käyttämällä ”Compute variables” -toimintoa. Opettajille luotiin 
Ikä- sekä kokemusryhmät käyttäen SPSS:n ”Recode into Different variables” -toimin-
toa. Kuormitusteemoille luotiin omat ”dummy” -muuttujat” ja kokonaiskuormitukselle 
luotiin oma suora muuttuja. 

4.5.1   Työkuormitus-muuttujat

Tutkimuksen Laadullisen analyysin vaiheessa muodostetuista nominaaliasteikollisista 
työnkuormitusteemoista muodostettiin ”dummy” -muuttujat (Komulainen & Karma 2002, 
s. 17). Muuttujat olivat samalla ikäänkuin summamuuttujia, sillä ne kätkivät alleen mon-
ta teemaa. Nämä olivat muuttujia, jotka pystyivät saamaan vain arvon 0 (ei koe kuor-
mittavaksi) tai 1 (kokee kuormittavaksi), riippuen siitä, miten opettajat olivat kyselyyn 
vastanneet (Vehkalahti 2019, s. 112). Lisäksi kuormitukselle luotiin suora suhdeastei-
kollinen ”kuormituksen kokonaismäärä” -muuttuja , jonka avulla mitattiin vastaajien ko-
konaiskuormituksen määrää. Vastaajan kokonaiskuormitus -muuttuja sai arvoja riip-
puen siitä, miten monta kuormitusteemaa vastaaja oli maininnut vastauksessaan. Tä-
män laskeminen onnistui, koska teemaluokittelu oltiin muutettu numeeriseen muotoon. 
Yksi teema vastasi yhtä pistettä. Pienin saatu kokonaiskuormitusarvo oli 0 pistettä ja 
suurin arvo oli 7 pistettä.
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4.5.2   Vastaajien luokittelu & muuttujat

Ikää käytettiin analyysivaiheessa jatkuvana muuttujana, mutta lisäksi vastaajista muo-
dostettiin ikä- ja työkokemusryhmä-muuttujat, jotta voitiin tutkia tiettyjen tutkimuksessa 
ilmenneitä kuormituksen teemoja tai kuormituksen laatua eri ikä- ja kokemusryhmien 
sisällä sekä eroja ryhmien välillä. Vastaajat jaettiin ikänsä perusteella kolmeen eri ikä-
ryhmään, koska ajateltiin, että tietyissä ikäluokissa toistuvat samat ilmiöt ja näin ollen 
suoran muuttujan ikäasteikossa tietyt iät ovat kuormituksen suhteen samankaltaisia 
(Vehkalahti 2019, s. 112). Ikäryhmät jakautuivat seuraavalla tavalla: ”Alle 39 -vuotiaat”, 
”40-53 vuotiaat” sekä yli 54 -vuotiaat”. Kyseistä ryhmäjakoa perustellaan esimerkiksi 
sillä, että mahdolliset yhteydet ikäryhmien ja kuormituksen välillä voivat tulla esiin vah-
vemmin, kun ikäryhmät sisältävät runsaasti henkilöitä. Mitä enemmän voi saada ha-
vaintoja, sitä tarkempia johtopäätöksiä voi tutkimustuloksista tehdä. Kolmeen ryhmään 
jaossa varmistutaan siitä, että ryhmissä on mahdollisimman paljon osanottajia ja toi-
saalta niiden välillä voidaan vielä todeta olevan eroja. Toisin sanoen kolmella eri ryh-
mällä voi muodostaa kuvaajan, jossa on alku, huippu sekä loppu. Ryhmät jaettiin myös 
kolmeen yhtäsuureen ryhmään tasapuolisuuden nimissä ja, jotta tulos ei vääristyisi 
epätasaisen ryhmjaon takia. Tasaiset ryhmäjaot lisäävät tutkimuksen luotettavuutta 
sekä vaikeuttavat tutkijan subjektiivisuuden vaikuttavuutta tutkimukseen. Lisäksi vas-
taavankaltaisia kolmen ryhmän ikäluokitteluja on tehty myös aikaisemmassa tutkimuk-
sessa: Tumkaya jakoi iät seuraavalla tavalla: 21-30 -vuotiaat, 31-40 -vuotiaat sekä yli 
41 -vuotiaat (Tumkaya 2006, s. 915). Skaalvik & Skaalvik (2014) jakoivat opettajat seu-
raavanlaisiin ikäryhmiin tutkimuksessaan: Young Teachers (27-34 Years), Middle Aged 
Teachers (35-50 Years), Senior Teachers (51-63 Years) (Skaalvik & Skaalvik 2014, s.
187-188). On siis perusteltua jakaa opettajat ryhmiin varsinkin kun aikaisempi tutkimus 
näyttää sekä ikä- että työkokemus-luokkien ja työkuormituksen välillä olevan yhteys.

Käsiteltäessä iän yhteyttä työuupumukseen, on aikaisemmissa tutkimuksissa jaettu 
vastaajia myös toisenlaisiin ryhmiin. Saloviidan & Pakarisen (2019) tutkimuksessa vas-
taajat oltiin jaettu ryhmiin kymmenen vuoden välein (Saloviita & Pakarinen 2019, s. 5). 
Hakasen (2006) tutkimuksessa osanottajat jaettiin taas kahteen ryhmään siten, että 
toisessa ryhmässä olivat alle 45 -vuotiaat vastaajat ja toisessa ryhmässä olivat yli 45 
-vuotiaat vastaajat (Hakanen 2006, s. 502). Antoniu oli puolestaan jakanut vastaajat 
ikäryhmiin niin, että nuorimmassa ryhmässä oli alle 30 -vuotiaat, seuraavassa oli 31-40 
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-vuotiaat, kolmannessa oli 41-50 -vuotiaat ja  viimeisessä ryhmässä olivat yli 51 -vuoti-
aat. (Antoniu 2006, s. 685).

Seuraavaksi vastaajat jaettiin ryhmiin työkokemuksensa perusteella. Vastaajien ilmoit-
tamien työkokemuksien pienin arvo oli 0 kokonaista vuotta ja suurin arvo oli 42 vuotta. 
Keskiarvo kokemusvuosissa oli 13 vuotta (12.83), mediaani (Holopainen & Pulkkinen 
1999, s. 134, 140) oli 10 vuotta ja 163:sta vastaajasta 2 jätti kertomatta työkokemuk-
sensa. Työkokemusryhmiä oli tutkimuksessa viisi: ”Vähän kokemusta” (alle 8 vuotta 
kokemusta) ”Enemmän kokemusta” (9-16 vuotta kokemusta) Keskiverto määrä koke-
musta” (17-25 vuotta kokemusta) ”Aika paljon kokemusta” (26-34 vuotta kokemusta) 
sekä ”Hyvin paljon kokemusta” (yli 35 vuotta kokemusta) Vastaajat jaettiin työkoke-
muksensa mukaan ryhmiin samankaltaisilla perusteilla, joilla ikäjaottelu tehtiin eli ryh-
mäkoot olivat yhtäsuuret tasavertaisuuden nimissä. Erona oli se, että työkokemusryh-
miä muodostettiin kolmen sijasta viisi. Tätä perusteltiin sillä, että työkokemus ja -taito 
voivat karttua nopeastikin ja vaikuttaa eri tavoin yksilön työssäjaksamiseen. Esimerkik-
si kahdeksan vuoden aikana varsinkin uran alkuvaiheessa opettajan työkokemus mo-
ninkertaistuu niin paljon, että kahdeksan työvuoden jälkeen kokemuksen vaikutuksesta 
opettajan työtottumuksissa on huomattavia eroja suhteessa ensimmäisen vuoden tot-
tumuksiin. 

4.6   Kvantitatiivinen analyysi 

Analyysivaiheessa käytettiin useita eri tilastollisia analyysimenetelmiä. Aluksi tarkastel-
tiin iän ja työkokemuksen välistä yhteyttä SPSS:n ”Reliability Analysis” -toiminnolla. Al-
haisin ilmoitettu ikä oli 26 vuotta ja korkein ikä oli 66 vuotta. Iän keskiarvo oli 43.37 (SD 
= 10.49). (Holopainen & Pulkkinen 1999, s. 134, 140). Työkokemuksen alhaisin ilmoi-
tettu määrä oli 0 vuotta ja korkein määrä oli 42 vuotta. Kokemuksen keskiarvo oli 12.83 
(SD = 10.19) (Holopainen & Pulkkinen 1999, s. 134, 140).  

Seuraavaksi tarkasteltiin ikämuuttujan frekvenssejä. Iän keskiarvo oli 43.47, keskivirhe 
oli .826 ja keskihajonta oli 10.486. (Kaltevuus oli .307 ja huipukkuus oli -1.023). Shapi-
ro-Wilk -testin mukaan ikämuuttuja ei ollut normaalijakautunut (N = 161, .954, p < .00). 
Alla olevasta histogrammista (KUVIO 2.) näkee, että ikäjakaumaa voisi tulkita bimo-
daalisena. Normalisoidessa eli yhdistellessä vierekkäisiä ikiä, alkaa histogrammi näyt-
tämään enemmän normaalijakautuneelta (Komulainen & Karma 2002, s. 37). Otoskoko 
oli yli 30, joten analyysiin päätettiin käyttää parametrisiä testejä (Taanila 2020). 
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KUVIO 2. Ikämuuttujan jakautuneisuus 

Ennen varsinaisia testejä tarkasteltiin vielä kokonaiskuormitusmuuttujan frekvenssejä 
SPSS:n ”frequensies” -toiminnolla. Muuttuja (KUVIO 3.) oli normaalijakautunut 
(N=163). (KUVA 3.) (Komulainen & Karma 2002, s. 37). Muuttujan keskiarvo oli 2.72, 
keskivirhe oli .130 ja keskihajonta oli 1.657 (Kaltevuus oli .780 ja huipukkuus oli -.094). 

KUVIO 3. Kokonaiskuormituksen jakautuneisuus 

Testeistä ensimmäisenä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiota iän sekä kokonaiskuormi-
tuksen välillä. Toiseksi tehtiin regressioanalyysi iän sekä koetun kuormituksen välillä 
spss -ohjelman ”Regression -> Linear” -toiminnolla (Vehkalahti 2019, 124). Ehdot testil-
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le täyttyivät, sillä otoskoko oli yli 30 ja toinen muuttujista oli normaalijakautunut (Taanila 
2020; Vehkalahti 2019, s. 125). Ikä valittiin itsenäiseksi muuttujaksi ja kokonaiskuormi-
tusmäärä valittiin riippuvaiseksi muuttujaksi (Holopainen & Pulkkinen 1999, s. 173; 
Vehkalahti 2019, 124; Vehkalahti 128).  

Kolmanneksi suoritettiin varianssianalyysi ennalta jaettujen ikäryhmien välillä, jotta pys-
tyttäisiin vertailemaan eri ikäryhmien kuormitustasoja. Tämä tehtiin SPSS -ohjelman 
toiminnolla ”One-Way ANOVA” (Nummenmaa, 2009, 194). Lisäksi aineistolle suoritet-
tiin Bon Ferronin Post Hoc -testi (Metsämuuronen, 2006; Nummenmaa, 2009, 208). 
Ryhmien koot olivat seuraavanlaiset: ”Alle 39 -vuotiaat” (N=73), ”40-53 
vuotiaat” (N=52) , ”yli 54 -vuotiaat” (N=36). Kokonaiskuormituksen keskiarvo oli kaiken-
kaikkiaan 2.72 pistettä. Suurin arvo oli 7 pistettä ja pienin arvo oli 0 pistettä. Keskiarvo-
jen intervallit ryhmien välillä olivat: Lower bound = 2.39 ja Upper bound = 3.55. 

Iän sekä kuormituksen määrän välisen yhteyden tarkastelun jälkeen alettiin tutkia iän 
sekä kuormituksen laadun välistä yhteyttä. Tarkoituksena oli selvittää, että minkä laa-
tuinen yhteys oli iän sekä työnkuormituksen välillä. Tässä vaiheessa tutkittiin korrelaa-
tioita Iän sekä kuormitusteemojen välillä SPSS -ohjelman ”Bivariate” -toiminnolla (Veh-
kalahti 2019 s. 77). Jokaisen teeman kohdalla testattiin erikseen, löytyikö iän ja kysei-
sen teeman väliltä korrelaatiota. 

Lopuksi ikäryhmät sekä kuormitusteemat ristiintaulukoitiin SPSS -ohjelman ”Crosstabs” 
-toiminnolla sekä suoritettiin Khiin neliö -testi, jotta pystyttäisiin tarkastelemaan eroja 
ryhmien välillä sekä sisällä kuormitusteemoittain (Komulainen & Karma 2002, s. 14, 
15).  

5   Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

5.1   Laadullisen analyysin tulokset 

Seuraavaksi esitellään laadullisessa analyysivaiheessa muodostetut tutkimustulokset 
eli lopulliset kuormitusteemat. Lisäksi avataan, mitä eri alalajeja ne pitävät sisällään. 
Teemojen muodostaminen on pohjattu opettajien antamiin vastauksiin ja jokaisen tee-
man ohessa esitellään erilaisia sitaatteja opettajien vastauksista, joiden avulla voidaan 
perustella kyseisten teemojen muodostaminen. Vastaajan tunnus on merkitty sitaattin 
loppuun sulkeisiin. Pääteemat jakautuivat kolmen eri yläteeman alle. Näitä yläteemoja 
olivat ”Vuorovaikutus”, ”vaatimukset”, ”resurssit" ja ”johtaminen”.  
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5.2   Vuorovaikutus 

5.2.1   Oppilaat 

”Oppilashuollolliset asiat, kohtaamani väkivalta oppilailta, työkuorma, riittämät-
tömyyden tunne, ei r i i t tävästi aikaa opetuksen suunnitteluun ja 
valmisteluun.” (78) 

"Oppilaiden käytökseen liittyvät haasteet ja se kuinka paljon aikaa oirehtivan 
oppilaan kanssa menee oppitunneilla. Kuitenkaan ei tarpeeksi, niin että oppilas-
ta saiai kuntoutettua kunnolla…” (148) 

”Eriyttäminen, Inkluusioluokan tuoma kuormitus, työajan riittämättömyys.” (6) 

”Kuormittavimpia ovat oppilaiden haasteet (keskittymisvaikeudet, keskinäiset 
riidat ja niiden selvittely). Lisäksi toisinaan huono tiedonkulku vaikeuttaa työnte-
koa. ”(3) 

”Oppilaat” -teema käsittää oppilasasioihin liityvän kuormituksen. ”Haastavat oppilaat”  
oli tuotu ilmi näillä sanoilla useassa vastauksessa. Teeman alle kuuluvat esimerkiksi 
häiritsevä käyttäytyminen, riidat, hankalat oppilassuhteet, henkisesti huonosti voivat 
oppilaat, opettajiin kohdistuva tai oppilaiden välillä tapahtuva väkivalta, inkluusio, heikot 
oppilaat. Teeman alle kuuluu myös oppilaiden muu aiheuttama kuormitus, kuten hol-
hoamisen tarve vaatteiden pukemisen suhteen ynnä muu sellainen. Inkluusio liittyy 
myös resursseihin, koska inkluusion onnistuminen riippuu henkilöstön määrästä sekä 
laadusta. Tutkija rajasi inkluusion kuitenkin ”Oppilaat” -teeman alle, sillä vastauksia tul-
kittaessa kävi ilmi, että osa opettajista ilmoitti inkluusion haastavuuden liittyän nime-
nomaan oppilasainekseen ja kun taas suurista/monipuolisista ryhmistä ja ryhmäkoista 
tai ammattitaidon puuttumisesta johtuva kuormitus voidaan vastausten perusteella 
nähdä enemmän liittyvän ”resurssit” -teemaan. 

5.2.2   Ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö 

”yhteisten toimintatapojen puute, ylimääräiset projektit…” (16) 
”Suhteet työkavereihin, oppilaat, huoltajat” (27) 

”Se, että joidenkin kollegojen kanssa tuntuu, että olen enemmän avustaja kuin 
toinen opettaja, jonka kanssa toteutetaan samanaikaisopettajuutta.” (28) 
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”…Jälkipuintia haastavista tilanteista vähän, välillä tuntee jäävänsä yksin” (5) 

2- kiire - sälä - yllättävät tilanteet joihin pitää reagoida perustehtävän kustan-
nuksella - päällekäiset aikataulut - tilojen puute - verkon hitaus - negatiiviset kol-
legat - kaikki kirjaaminen 2(98) 

”Aika ajoin vaivaava riittämättömyyden tunne isohkon heterogeenisen luokan 
parissa. Yhteistyön haasteet.” (116) 

”huono yhteistyö, pedagogisen suunnitteluajan puute, turha sälä” (139) 

”Yhteistyö ammattilaisten kanssa” -teema sisältää yhteistyöstä, sen järjestämisestä tai 
sen vaikutuksista johtuvat kuormituksen syyt. Yhteistyö voi tapahtua koulun henkilö-
kunnan (opettajat, rehtori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ym.,) tai koulun ulkopuolis-
ten ammattilaisten kuten lastensuojelun edustajien kanssa. Yhteistyö teemaan kuuluu 
myös ne tapaukset kun työpaikalla on tulehtuneet henkilösuhteet työntekijöiden välillä. 
Teeman alle kuuluu siis kaikenlainen yhteistyöstä aiheutuva kuormitus, oli yhteistyön 
laatu sitten koettu hyväksi tai huonoksi. Yhteistyö teemaan kuuluu myös ne tapaukset 
kun yhteistyötä ei voida järjestää vaikka sitä haluttaisiinkin tehdä. Yhteistyön sujumi-
seen vaikuttavat monet asiat, kuten lukujärjestys sekä resurssit. Teemoittelussa ollaan-
kin tarkasteltu tapauskohtaisesti vastauksia ja luokiteltu vastaukset niiden teemojen 
alle, joihin ne vastaajien ilmoittamien syy-seuraus -suhteiden mukaan kuuluvat. 

5.2.3   Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

”…yhteistyöhaluttomat huoltajat, työn hektisyys ja kaoottisuus, meteli, yhteisten 
toimintatapojen puute…” (11) 

”- ajoittain haastava yhteistyö huoltajien kanssa  - jatkuvasti lisääntyvät kirjalli-
set työt, jotka eivät liity opettamiseen tai sen suunnitteluun” (67) 

 ”Mikäli oppilaalla ilmenee vaikeuksia , tuen ja avun saanti viivästyy. Mikäli oppi-
laan vanhemmat eivät usko opettajaa ja kieltävät ongelmat eivätkä hyväksy tu-
kea. Oppilaan vanhemmat voivat estää varhaisen tuen puuttumisen. ( haaste 
ollu aikaisemman luokan anssa ei nyt)  Puhutaan varhaisesta tuesta vaan re-
sursseja ei ole riittävästi koululla. Virastosta tulevat kyselyt, projektit, jotka eivät 
liity opetustyöhön.” (152) 

”…yhteistyö koteihin/ huoltajiin vie valtavasti aikaa…” (135) 

”…kritisoivat huoltajat…” (109) 

”Kiire, haastavat oppilaat ja huoltajat.” (76) 
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”Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö” -teemaan kuuluu vuorovaikutuksesta vanhem-
pien kanssa johtuva kuormitus. Kuormitus voi tulla erimielisyyksistä, tulehtuneista vä-
leistä, vanhempien sitoutumattomuudesta kasvattaa lastaan, arvo- ja kulttuurieroista tai 
suuresta työmäärästä joka tulee vanhempien kanssa kommunikoinista tai yhteistyön 
johtamisesta ja toteuttamisesta. 

5.3   Vaatimukset 

5.3.1   Työn määrä 

”Liian suuri työmäärä; kaikkia töitä ei ehdi tehdä kunnolla työajassa…” (55) 

”Työn määrä, kiire, stressi, paperityöt, erityisen ja tehosten tuen oppilaita luo-
kassa yht. 4 ja valmistavia 2 = tuen tarve jatkuvasti suuri, avustajaresurssi pie-
ni. Suunnittelutyö luokan- ja aineenopettajayhdistelmässä melko iso. 1.lk suuri 
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön määrä.” (7) 

”Työtehtävien määrä suhteessa työaikaan.” (8) 
”Työn Määrä” -teeman alle lukeutuu työn ylenpalttinen/liiallinen määrä suhteessa yksi-
löllisiin tai työn resursseihin. Teeman alle lukeutuu työmäärä, jota on haastavaa saada 
hoidetuksi sen liiallisesta määrästä suhteessa aikaan tai kapasiteettiin. Tähän voi lu-
keutua erilaisia työtehtäviä, kuten suunnittelua, opettamista, arviointia, välituntivalvon-
taa, kirjaamista ja niin edelleen. 

5.3.2   Ajan puute 

”Jatkuva kiire. Aikaa arjessa ei vaan ole.” (87) 

”Kiire ja työn hektisyys. Liikaa oppilaita/  opetettavia vastuullani. Liian vähän 
suunnitteluaikaa yhteissuunnitteluun. Kaikki ylimääräinen ja jatkuvat keskeytyk-
set, hälyinen työympäristö.” (91) 

”Ainainen kiire. Ei ehdi aidosti kohdata oppilaita. Kiire vaikeuttaa myös kollegoi-
den välistä yhteistyötä.” (96) 

”Ajan Puute” -teema koostuu koetusta kiireen tunteesta, työn hektisyydestä, työn tauot-
tomuudesta, ajan puutteesta suhteessa työtehtävien täyttämiseen vaadittuun aikaan. 
Teema käsittelee myös lukujärjestyksestä koituvaa aikavajetta. Lisäksi ajan puute 
suunnittelussa sekä valmistelussa ja suunnitelmien täytäntöönpanossa kuuluu tämän 
teeman alle. Teema käsittää myös siirtymiset työpäivän aikana luokista ja tiloista toi-
seen sekä ajanpuutteen laadukkaan yhteistyön tekemisessä muun opetushenkilöstön 
kanssa. Siirtymät liittyvät myös teemaan ”Työympäristö”, mutta tulkittaessa vastauksia 
tutkija päätti sisällyttää siirtymät ”ajan puute” -teeman alle, sillä siirtymät oltiin usein 
mainittu yhteydessä ajan puutteeseen ja kiireeseen. 

24



5.3.3   Ylimääräinen 

”Työn pistaloisuus, melu, kiire, ylimääräiset työn arjesta kaukana olevat 
asiat.” (20) 

”Välillä loputtomilta tuntuvat tehtävämäärät, jotka eivät liity 
opettamiseen…” (21) 

”* nykyisin aivan liian kiire * opettajan perustyön lisäksi on valtavasti muuta 
hommaa * yhteistyö koteihin/ huoltajiin vie valtavasti aikaa *… (135) 

”Työn lisänä olevat lukuiset kokoukset ja palaverit, työpäivät venyvät 
pitkiksi.” (157) 

”Liikaa varsinaisen opetuksen ja sen suunnittelun ohessa olevia asioita. Kiire, 
lasten psyykkiset ja tunne-elämän vaikeudet.” (155) 

Asiakirjojen täyttäminen yms ’ylimääräinen'. (146) 

”Ylimääräinen” -teema käsittää kaiken, mikä ei ole ns. opetustyön ydintä ja joka voi olla 
myös ylhäältä päin määrättyä ”extraa”. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaiset ko-
koukset, paperityöt, asiakirjojen paljous, vaatimukset keskittyä moneen asiaan opetuk-
sen ohella, kampanjat ja linjaukset hallitukselta, joissa vaaditaan opettajien osallistuva 
esimerkiksi tutkimukseen tai kehitystyöhön. Tehtävät, jotka eivät ole opettajan ”perus-
työtä” sekä silpputyö. Lisäksi jatkuva muutos koulun käytännöissä sekä yleinen muutos 
ovat valittu kuormittaviksi tekijöiksi tämän teeman alle. 

5.4   Resurssit 

5.4.1   Resurssit 

”…irtonainen sälä, jota tulee todella paljon joka suunnasta…” (48) 

”…erityisen ja tehosten tuen oppilaita luokassa yht. 4 ja valmistavia 2 = tuen 
tarve jatkuvasti suuri, avustajaresurssi pieni. Suunnittelutyö luokan- ja aineen-
opettajayhdistelmässä melko iso. 1.lk suuri…” (7)  

”Liian vähäiset operesurssit haastavaan luokkaan suhteutettuna; opetus ei to-
teudu tasa-arvoisesti ja laadukkaasti tällä hetkellä, koska erityisen/tehostetun 
tuen tarpeessa olevien määrä luokassani on niin suuri.” (22) 

”…Myös avustajan puute pienten oppilaiden kanssa kuormittaa.” (21) 

”Jos oppilasaines on haastava ja luokkaan ei saada riittävästi aikuisia.” (35) 
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”Ei omaa työtilaa...ja sen päälle saa kuulka toisten valittavan tiloistaan, kun heil-
lä kuitenkin on edes tilat.   Ibm-ramppaaminen   Melutilanteet” (84) 

”Uudet digivälineet!” (161) 

”Kiky, ylhäältä ohjatut isot työkuormat, isot oppilasmäärät, valmistavalta tulevien 
oppilaiden oppimispolkujen tekeminen, sisäilma, melu, laitteiden toimimatto-
muus.” (39) 

”Kiire, luokasta luokkaan siirtyminen, huonot oppimateriaalit, kaikki on uutta (it-
sellä ei kokemusta) haastavat oppilaat ja käytöshäiriöt, melu” (23) 
”…riittämättömyyden tunne suhteessa vaatimuksiin välillä "sosiaalityöntekijä- 
järjestyksenvalvoja-asiantuntija”” (128) 

”Resurssit” teema käsittää kaiken mikä liittyy resurssien niukkuuteen, liialliseen runsau-
teen tai näiden laaduttomuuteen. Resursseja voi olla esimerkiksi oppimateriaalit ja -vä-
lineet, opetusvälineet sekä viestintää, suunnittelua ja johtamista varten olevat välineet. 
Resursseja ovat myös henkilöstö, sen määrä ja sen ammattitaidot, joita voi käyttää 
hyödyksi opettaessa esimerkiksi suuria heterogeenisiä ryhmiä tai tukiessa oppilaita yk-
silöllisesti. Aika voidaan nähdä myös yhtenä resurssina, mutta tutkija on luokitellut ajal-
le oman teemansa, sillä aikaa otiin sivuttu vastauksissa paljon ja sen kuormittavuus tuli 
ilmi hyvin erilaisissa tilanteissa. 

5.4.2   Hallitsemattomuus 

”Opettajiin kohdistuva paine uuden omaksumiselle. Vierivä kivi ei ikinä samma-
loidu, mutta riittämättömyyden tunne tuottaa voimattomuutta…” (36) 

”Oman pätevyyden epäily uutena opettajana.” (10) 

"Riittämättömyyden tunne, suuret ryhmäkoot ja tukea tarvitsevien oppilaiden 
suuri määrä.” (26) 

”Riittämättömyyden tunne (se, että ei ehdi antaa riittävästi yksilöllistettyä ope-
tusta erityistä tukea tarvitsiville).” (59) 

”Kaikki on vielä hyvin uutta ja koen usein alemmuuskompleksia: muka pitäisi jo 
osata ja tietää kaikki.” (13) 

”Hallitsemattomuus” -teema pitää sisällään opettajan kokemuksen omasta tilanteen, 
työn tai itsensä hallitsemattomuudesta, kokemuksen asioihin vaikuttamisen vaikeudes-
ta tai mahdottomuudesta esimerkiksi työolojen, lukujärjestyksen tai alan luonteen osal-
ta. Lisäksi teema käsittää opettajan kokemattomuuden tunteen ja tästä johtuvat vai-
keudet suoriutua työstä, työmäärästä, ihmisten kanssa toimimisesta tai poikkeustilan-
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teista. Teemaan kuuluu myös riittämättömyyden tunne omasta pätevyydestä, vaikutuk-
sesta tai työnjäljen laadusta. Kaikkia näitä yhdistää kontrollin puute omassa työssä 
sekä suhteessa kouluun sekä muihin ihmisiin. Hallitsemattomuus ja kokemattomuus 
liittyvät henkilökohtaisiin resursseihin ja tämän takia ne ovat liitetty ”resurssit” -ylätee-
man alle. 

5.4.3   Työympäristö 

”…Ei ole tarvittavaa omaa ohjaustilaa (jaan työhuoneen kollegan kanssa)
…” (37) 

”Tällä hetkellä fyysinen ympäristö, ahtaus, sisäilma, jatkuvasti muuttuvat 
tilat” (111) 

”Melu, sisäilma, perustehtävästä harhauttava silpputyö” (50) 

”Työympäristö” -teemalla tarkoitetaan kaikkea kuormittavaa, mikä liittyy fyysiseen 
työympäristöön. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi melu, työ-, ja luokkatilat, materiaalit, 
akustiikka, hygienia, siisteys, hajut, sisäilma, infran kunto ja toimivuus sekä yksityisyys. 
Myös siirtymät kuuluvat tähän, mutta vain jos on perusteltua väittää, että vastaaja 
osoitti siirtymien olevan kuormittavia nimenomaan esimerkiksi koulun haastavan pohja-
ratkaisun tai tilojen riittämättömyden takia. 

5.5   Johtaminen 

5.5.1  Johtaminen 

”Ennakoimattomuus. Toivoisin, että tietäisin tarkemmin mitä minulta odotetaan 
ja että mahdollistettaisiin minulle varautuminen tuntiin. Nyt tuntuu, että menen 
monesti "arvaamalla" tilanteisiin. Sellainen kuormittaa.” (89) 

”Epäselvät ohjeet, kiire, aikataulujen ja deadline'ien päällekkäisyys, henkilöstö-
johtaminen silloin kun kaikki ovat väsyneitä ja stressaantuneita ja ei löydä kei-
noja helpottaa tilannetta.” (141) 

”Kuormittavimpia ovat oppilaiden haasteet (keskittymisvaikeudet, keskinäiset 
riidat ja niiden selvittely). Lisäksi toisinaan huono tiedonkulku vaikeuttaa työnte-
koa.” (3) 

”…Henkilöstöjohtamisen heikkous; johdon taholta vuorovaikutuksen sekä luot-
tamuksen puute ja hyvin hoidettujen työtehtävien huomaamattomuus. Turvalli-
suuden puute; ongelmien tai ristiriitojen selvittämättömyys tai siirtyminen selän 
takaiseksi puheeksi.” (114) 

”- toimimattomat rakenteet (muutokset ovat horjuttaneet hyviä rakenteita) - yl-
häältä annetut määräykset, joita ei ole perusteltu pedagogisesti riittävästi” (115) 

”…huono johtaminen…” (143) 

”Aikaa kuluu pikkuasioiden kanssa näpertelyyn Kaskon johtamiskulttuurin takia. 
Kouluille on sälytetty opetuksen ulkopuolisia tehtäviä liikaa. Ymmärrän kyllä, 
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että tarkoitus on huolehtia oppilaitten hyvinvoinnista kaikin puolin, mutta koulul-
le sälytetään tehtäviä, joiden organisoimiseen ei ole aikaa eikä oikein mahdolli-
suuksiakaan. Rehtorin työ on nyt kaukana pedagogisesta johtamisesta.” (158) 

”Johtaminen” -teema käsittää johtamisen vaikutuksesta syntyvän kuormituksen. Johta-
jana voidaan pitää joko rehtoria, koulutoimen edustajia, hallintoa tai liittoa. Johtaminen 
siis käsittää tässä tilanteessa kaikentasoisen johtamisen. Johtaminen sisältää esimer-
kiksi delegoinnit, kommunikoinnin, käytännöt, kulttuurin, arvot, uudet linjaukset kouluis-
sa, opettajan sisällyttämisen tai sisältymättömyyden päätöksentekoon. 

5.6   Kvantitatiiviset tutkimustulokset 

5.6.1   Yhteys iän ja työkokemuksen välillä 

Kahden muuttujan välistä yhteyttä tutkittiin Pearsonin korrelaatiolla (Vehkalahti 2019 s. 
77). Ikä ja työkokemus korreloivat keskenään positiivisesti erittäin vahvasti ja yhteys on 
tilastollisesti merkitsevä (r (161) = .90, p = .00) (Vehkalahti 2019 s. 88; Holopainen & 
Pulkkinen 1999, s. 90; Holopainen & Pulkkinen 1999, s. 163; Heikkilä 2014; Komulai-
nen & Karma 2002, s. 39). Tästä syystä voidaan tulkita, että kyseiset muuttujat mittaa-
vat melko päällekkäistä asiaa. Tästä syystä tutkimuksen analyyseissa keskitytään ikä-
muuttujaan ja jätetään työkokemusmuuttujaa koskevat analyysit raportoimatta. Iän ja 
kokemuksen limittäisyyden takia Ikäryhmiä kutsutaan tutkimuksen tulosvaiheessa aloit-
telijoiden ryhmäksi, keskiryhmäksi ja kokeneiden ryhmäksi. 

5.6.2   Iän yhteys työkuormituksen määrään 

Vastausten perusteella melkein kaikki vastaajat kokivat kuormitusta iästä riippumatta. 
Kaksi vastaajista eivät ilmoittaneet ainuttakaan kuormittavaa tekijää, mutta loput vas-
taajista olivat vastanneet kokevansa kuormitusta. 

Pearsonin korrelaatio iän sekä työkuormituksen määrän välillä oli lievästi negatiivinen 
ja tilastollisesti melkein merkitsevä. r = -.22, n= 163, p < 0.007. Tulos osoittaa, että iän 
kasvaessa kuormituksen määrä vähenee vähitellen (Holopainen & Pulkkinen 1999, s. 
161-163; (Komulainen & Karma 2002, s. 39; Heikkilä 2014). 
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5.6.3   Erot työkuormituksen määrässä ikäryhmittäin 

Korrelaation jälkeen aineistolle ajettiin varianssianalyysi, jolla tutkittiin eroja eri ikäryh-
mien välillä. 
ANOVA Sig.=.032. Keskiarvo ilmoitetuista teemoista oli kaikenkaikkiaan 2.73 pistettä.-
Suurin arvo oli 7 pistettä ja pienin arvo oli 0 pistettä. Keskiarvojen intervallit ryhmien 
välillä olivat: Lower bound = 2.39 ja Upper bound = 3.55. 

Iän ja koetun kuormituksen määrän yhteyttä tutkittiin myös ikäryhmittäin yksisuuntaisel-
la varianssianalyysilla (One-way ANOVA, TAULUKKO 2.). Varianssianalyysi suoritettiin,  
ja sillä oli monta selittävää luokkaa. Varianssianalyysi todettiin käyväksi metodiksi tässä 
asetelmassa ja näillä ryhmäkoilla (Vehkalahti 2019, 139; Heikkilä 2014). Opettajat oltiin 
ajettu ikänsä mukaan kolmeen toisistaan riippumattomaan ryhmään: aloittelijoiden 
ryhmään (alle 39 -vuotiaat, N = 73, 45.3%), keskiryhmään (40-53 -vuotiaat, N = 52, 
32.3%) sekä kokeneiden ryhmään (yli 54 -vuotiaat, N = 36, 22.4%). 

ANOVA -testin tulokset (TAULUKKO 1.) osoittivat, että ryhmien välillä on merkittävä ero 
työkuormituksen määrän suhteen (F(2,158) = 4,895, p = .009). Koska Levene-arvo ei 
ollut tilastollisesti merkitsevä (p = .079) (Heikkilä 2014) oletettiin, että vaihtelut ryhmien 
välillä olivat samanlaisia (homogeenisiä) ja tämän takia suoritettiin Bonferronin Post 
Hoc -testi, jotta voitaisiin tutkia yksittäisiä ryhmien välisiä eroja. Testi osoitti, että kuor-
mituksen keskiarvo oli aloittelijoiden ryhmässä (M = 3,16, SD = 1.841) merkittävästi 
korkeampi kuin keskiryhmässä (M = 2.40, SD = 1.404) sekä kokeneiden ryhmässä (M 
= 2.31, SD = 1.662). Keskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä kun p < 0,05. 
Keskiryhmän ja kokeneiden ryhmän kuormitusmäärien keskiarvoissa ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevää eroa. 
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Varianssien homogeenisuuden testi            ANOVA

Ryhmien erot 

   TAULUKKO 1. ANOVA -tulokset

5.6.4   Eri työkuormitusten yhteys ikään 

Pearsonin korrelaatio osoittaa, että iällä ja koetuilla työkuormitusteemoilla oli tilastolli-
sesti melkein merkitsevä korrelaatio (p > 0.05) ainoastaan teemojen ”Oppilaat” (r(161) 
= -.22 , p = .01), ”Työympäristö”j( r(161) = -.17 , p = .03), ”VanhemmatYhteistyö” (r(161) 
= -.16 , p = .04) sekä ”HallitsemattomuusKokemattomuus” (r(161) = -.15 , p = .05) osal-
ta korrelaatio on melkein merkitsevä . Toisin sanoen kolmella viimeksi mainitulla tee-
malla ja iällä oli negatiivinen korrelaatio eli iän noustessa kyseisten teemojen kokemi-
nen kuormittavaksi väheni (Heikkilä 2014). 

    
5.6.5   Ristiintaulukointi 

Iän ja teemojen analysointia jatkettiin tekemällä ristiintaulukointi ikäryhmien sekä tutki-
muksessa esiin nousseiden teemojen välillä (Vehkalahti 2019 s. 68; Komulainen 2002, 
s. 14-16). Khiin Neliö -testin mukaan työkuormitusteemojen sekä opettajaryhmien välil-
lä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys ainoastaan ”Oppilaat” -teeman kohdalla tilastolli-
sen merkitsevyyden ollessa yli ”kipurajan muiden muuttujien kohdalla” (p > 0.05). Opet-
tajaryhmien sekä ”Oppilaat” -teeman välillä oli 7 % selitettävyystasolla oleva tilastolli-
sesti merkitsevä yhteys (x² = 7.323, df = 2, p = .026) (Heikkilä 2014).  

Ryhmät Keskiarvo Keskihajonta Levene Sig. F Sig.

Aloittelijat 3.16 1.841 2.584 .079 4.895 .009

Keskiryhmä 2.40 1.404

Kokeneet 2.31 1.662

Ikäryhmät Keskiarvojen ero Sig. 95% Luottamusväli [LL-UL]

Aloittelijat/ 
Keskiryhmä 

.761 .032 .05 - 1.47

Aloittelijat/ 
Kokeneet

.859 .031 .06 - 1.66
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                            Yhteensä,               Aloittelijat,                  Keskiryhmä,              Kokeneet
                             N =  161                    n = 73                          n =   52                   n =  36

  

Huom. *p < 0.05

Taulukosta (TAULUKKO 2.) voidaan nähdä, että ryhmiä verrattaessa aloittelijat kokivat 
enemmän oppilaista, työmäärästä, resursseista, hallitsemattomuudesta, työympäristös-
tä ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä koituvaa kuormitusta kuin muut ryh-
mät. Eniten aloittelevat opettajat kokivat oppilaista johtuvaa kuormitusta ja vähiten he 
kokivat johtamisesta koituvaa kuormitusta. 

Keskiryhmän opettajat kokivat eniten ajan puutteesta sekä ammattilaisten kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä johtuvasta kuormituksesta toisiin ryhmiin verrattuna. Lisäksi nämä 
kokivat melkein yhtä paljon hallitsemattomuuden tunteesta johtuvaa kuormitusta kuin 
aloittelevat opettajat. Eniten he kokivat kuormitusta ajan puutteesta ja vähiten johtami-
sesta.  

TAULUKKO 2. Ristiintaulukko: ryhmät sekä työkuormitusteemat

Kuormitus-
tekijät

n % n % n % n  %      χ2

Oppilaat* 57 35.4 34 46.6 14 26.9 9 25 7.323*

Työmäärä 37 23 22 30.1 10 19.2 5 13.9 4.207

Ajanpuute 80 49.7 33 45.2 28 53.8 19 52.8 2.131

Ylimääräinen 57 35.4 26 35.6 13 25 % 18 50 5.816

Resurssit 42 26.1 23 31.5 10 19.2 9 25 2.402

Hallitsemat-
tomuus

45 28 24 32.9 16 30.8 5 13.9 4.620

Työympäristö 35 21.7 21 28.8 10 19.2 4 11.1 4.702

Ammattilaiset 31 19.3 15 20.5 11 21.2 5 13.9 .866

Vanhemmat 23 14.3 14 19.2 6 11.5 3 8.3 2.789

Johtaminen 14 8.8 6 8.3 4 7.7 4 11.1 .340
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Verrattaessa muihin ryhmiin kokeneet kokivat eniten ylimääräisistä asioista ja johtami-
sesta johtuvaa kuormitusta. He kokivat ajanpuutteen ja melkein yhtä kuormittavana 
kuin keskiryhmän opettajat ja resurssit hieman kuormittavampana, mutta ei niin kuor-
mittavana kuin aloittelevat opettajat. Suhteessa muhin ryhmiin, kokeneiden ryhmä ei 
kokenut kovin paljoa kuormitusta oppilaista, työmäärästä, hallitsemattomuuden koke-
muksesta, työympäristöstä tai ammattilaisten ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteis-
työstä. Eniten kokeneiden ryhmä koki kuormitusta ajanpuutteen takia ja vähiten he ko-
kivat kuormitusta hallitsemattomuuden ja kokemattomuuden takia. 

Ajanpuute oli koettu kaikista kuormitustekijöistä suurimmaksi ryhmästä riippumatta. 
Yleisesti vähiten kuormittavina asioina koettiin aikuisten kanssa tehtävä yhteistyö ja 
suhteet. On myös huomioitavaa, että aloittelijat olivat ilmoittaneet taulukon 4. perus-
teella kuormittuvansa laajemmin suhteessa toisiin ryhmiin (Vehkalahti 2019, s. 134). 
Aloittelijoiden ryhmä siis erosi sekä keskiryhmästä, että kokeneiden ryhmästä. Tämä 
tukee havaintoja siitä, että iällä olisi negatiivinen korrelaatio työnkuormituksen määrän 
kanssa. 

5.7   Yhteenveto tuloksista 

Tutkimustulosten mukaan aloittelevat opettajat ovat kuormittuneempia työssään kuin 
kokeneet opettajat. Kuormitusteemoista oppilaat, työympäristö, hallitsemattomuus/ko-
kemattomuus ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nähtiin olevan merkitsevästi yh-
teydessä ikään. Aloittelevat opettajat kokevat kuormittavimmiksi asioiksi työssään oppi-
laat sekä vanhemmat, kokemattomuutensa, resurssit, työmäärän, ammattilaisten kans-
sa tehtävän yhteistyön sekä hallitsemattomuuden kokemuksen. Keskiryhmän opettajat 
kokivat ajan puutteen sekä ammattilaisten kanssa tehtävän yhteistyön kuormittavim-
miksi tekijöiksi työssään. Kokeneet opettajat puolestaan kokivat ylimääräisten asioiden 
ja laaduttoman johtamisen työn kuormittavammiksi tekijöiksi. 

6   Luotettavuus  
Luotettavuutta pyrittiin pitämään yllä monin eri keinoin tutkimusprosessin eri vaiheissa.  
Luotettavuutta lisätäkseen tutkija pyrkii selittämään auki tutkimusprosessin kaikki vai-
heet, kriittisesti pohtien tutkimuksen vahvuuksia sekä heikkouksia. Luotettavuustarkas-
telun on tarkoitus olla mahdollisimman läpinäkyvä, jotta tutkimuksen voidaan todeta 
tapahtuneen juuri niin kuin on väitetty (Oinas 2004, s. 218). Tutkimuksen luotettavuutta 
tarkastellaan mittareiden ja aineiston analysoinnin tasolla sekä tutkimuksen yleisellä  
tasolla. 
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Käsitteiden operationalisoinnissa ja mittarissa pääkäsite oli ”työkuormitus”. Jokainen 
vastaaja itse tulkitsi, mitä seikkoja kuormitus tarkoittaa omalla kohdallaan. Vastaukset 
olivat suhteellien yhdenmukaisia, joten voidaan olettaa, että käsitteiden operationali-
sointi oli onnistunut ja vastaajien oli helppo vastata kysyttyyn kysymykseen (Vehkalahti 
2019 s. 18). Mittarin toimivuus ilmiön mittaamisessa oli suoraan verrannollinen tutki-
muksen luotettavuuteen (Metsämuuronen, 2006, 117). Voidaan tulkita, että mittari toi-
mi, sillä vastausten analysoinnissa ei ilmennyt suuria ristiriitoja ja avoimet vastaukset 
olivat linjassa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Laadullisen analyysin tulokset olivat 
helppoja raportoida ja tämä tehtiin järjestelmällisesti. Ongelmattomuus osaltaan kertoo 
siitä, että tulkinta ei ollut ristiriidassa (Elo ym., 2014, s. 6). Opettajien vastaukset olivat 
keskenään samansuuntaisia ja pääkuormitusteemat ilmenivät ikäänkuin itsestään opet-
tajien käyttämien sanavalintojen vuoksi.  

Avovastauksista saatiin tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa, joka olisi voinut jäädä vain 
määrällisillä menetelmillä kokonaan havaitsematta eikä tutkija halunnut rajata vastaa-
jien antamia vaihtoehtoja pois (Vehkalahti 2019 s. 25). Aineiston avoimet kysymykset 
mahdollistivat sen, että tutkija pystyi tulkitsemaan syvällisesti ja perustavanlaatuisesti 
opettajien antamia vastauksia. Näin vastauksista pystyi erottelemaan syyt ja seurauk-
set ja tulkitsemaan, mitkä oikeastaan ovat perimmäiset syyt opettajien kuormitukselle. 
Avoimien kysymyksien avulla kävi myös ilmi kuormituksen laatu ja myös joissain ta-
pauksissa määrä. Opettajilla oli mahdollisuus kuvailla kokemaansa kuormitusta ja ker-
toa tuntemuksiaan vastauksissa. Avoimet kysymykset antoivat opettajille tilaisuuden 
myös kertoa työssä kuormittavia tekijöitä, jotka eivät ole niin yleisiä. Näin saatiin katta-
va ja tarkka kuva eri kuormitustekijöistä ja syy-seuraus-suhteista ja tätä kautta datan 
analyysissa saatiin myös kenties realistisia tuloksia. 

Otos oli satunnainen ja edusti perusjoukkoa vaihtelevasti, sillä aineisto oltiin kerätty 
kuudesta eri koulusta, jotka sijaitsivat Helsingin alueella, ja joilla on omat erityispiir-
teensä suhteessa muihin Suomen kouluihin. Opettajat ja koulut eivät siis välttämättä 
edusta koko Suomen opettajia ja kouluja, varsinkin kun opetusalalla on selviä alueelli-
sia eroja kunnallisesta päätöksenteosta aina koulun kulttuureihin sekä resursseihin 
asti. Myös väestö ja talous vaikuttavat kouluun paljon, ja tätä kautta opettajien kuormi-
tukseen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on huomattavasti enemmän S2 -oppilaita 
kuin esimerkiksi Keski-, tai Pohjois-Suomessa. 

Työkokemus oli hieman positiivisesti vinoutunut ja iän suhteen vähiten vastanneita oli 
ikähaarukan yläpäässä. Ikämuuttuja ei ollut myöskään normaalijakautunut. Normaalija-
kautuneisuus on yleistä ihmistä koskevia ilmiöitä mitattaessa, mutta tässä aineistossa 
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data ei kuitenkaan niin jakautunut. Ikä jakautuu yleensä kyselytutkimuksissa normaalis-
ti ja onkin syytä epäillä, että jakauman vinous ja huipukkuus johtuu mittarin virheestä, 
kohdekoulujen homogeenisyydestä, aineiston pienuudesta sekä paikallisuudesta tai 
vastaamatta jääneistä opettajista (Komulainen & Karma 2002, s. 37). Aineiston analy-
sointi olisikin ehkä kaivannut isomman tai tasaisemmin jakautuneen joukon, koska täl-
lainen vaihtelu johtaa helposti mittausvirheisiin. Saattaa olla, että isommalla vastaaja-
jaoukolla ja tätä kautta mahdollisesti normaalisti iän puolesta jakautuneella muuttujalla 
tulokset olisivat olleet erilaisia.  

Tieteen ”pelisäännöillä” vastauksia oli kuitenkin tarpeeksi edustamaan perusjoukkoa ja 
vastausprosentti oli hyvin korkea (Vehkalahti 2019 s. 43,44). Vain kaksi ihmistä oli jät-
tänyt vastaamatta kyselyyn ollenkaan. Tämä voi johtua väsymyksestä vastata nettilo-
makkeisiin, jollainen tämäkin kysely oli (Vehkalahti 2019 s. 48). Mittauksen taso oli 
hyvä, sillä taustatietojen (Ikä, kokemus) avulla pystyi aineistoa järjestämään ja mittaa-
maan. Avoimien vastausten ansiosta aineistoa pystyi luokittelemaan ja myöhemmässä 
vaiheessa tämän takia myös analysoimaan monipuolisemmin keinoin (Vehkalahti 2019 
s. 27-39). 

Tutkimustuloksissa ilmenneet yhteydet eri muuttujien välillä eivät olleet erittäin vahvoja. 
Muun muassa korrelaatio iän sekä kokonaiskuormituksen välillä oli heikko verrattuna 
siihen, mitä tutkimuskirjallisuus sekä aineisto antoi ymmärtää. Tämä heikko ja jokseen-
kin tutkijaa yllättänytkin löytö voi selittyä myös sillä, että aineisto ei ollut iän tai muiden 
muuttujen suhteen normaalijakautunut. Tätä löydöstä voi mahdollisesti selittää käyrä-
viivainen suhde asioiden välillä. Tässä tutkimuksessa käytetystä aineistosta kävi ilmi, 
että vastanneiden opettajien kuormitus ei muuttunut suhteessa lineaarisesti vaan käy-
rästi. Tästä kertoo se, että alle 39 -vuotiaat opettajat raportoivat olevansa huomattavas-
ti kuormittuneempia kuin 40-53 -vuotiaat sekä yli 54 -vuotiaat opettajat. Kuitenkaan 40-
53-vuotiaiden sekä yli 54 -vuotiaiden opettajien välillä ei kuormituksen määrässä näin 
suurta eroa ollut. Käyräviivainen suhde voi taas puolestaan selittyä aineiston koolla; 
suuremmalla aineistolla olisi ehkä saanut hyvin erilaisia ja koko Suomen opettajaspekt-
rin huomioon ottavia tuloksia. 

Tällaisia aiheita käsitellessä asiat eivät ole ”mustavalkoisia”.  llmiöt ovat moniulotteisia 
ja yksilöllisyys on vahvaa (Vehkalahti 2019 s. 18) Siksi on tärkeää muodostaa mittarit ja 
valita analyysimenetelmät tarkkaan, jotta tutkijan aiheuttamaa virhettä tulisi mahdolli-
simman vähän (Vehkalahti 2019 s. 12). Lisäksi vastaajilla voi olla ennakkoasenteita ja 
vastaukset voivat olla valikoivia. Kysymysten asettelu saattoi myös johdatella opettajat 
vastaamaan tavalla, joilla nämä vastasivat. On huomionarvoista pohtia josko erilainen 
tehtävänanto ja kysmysten asettelu olisi saanut opettajat vastaamaan joko suppeam-
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min, laajemmin, yhteneväisemmin tai erilaisesti. Opettajien vastaukset olivat toisinaan 
haastavia tulkita, sillä vastaajan sekä tutkijan käsitys kontekstista ei välttämättä ollut 
sama tai opettaja vastasi todella suppeasti, josta oli vaikea päätellä kuormituksen to-
dellista syytä. 

Voi olla, että osa opettajista vastasi suppeasti juuri sen takia, että ohjeissa ei kehotettu 
avaamaan asiaa monipuolisesti ja toisaalta voi olla, että pitkien vastauksien antajat oli-
vat kokeneet vapaudekseen kirjoittaa ajatuksevirtaansa pitkästi ja tarinanomaisesti. 
Tutkijallakin voi olla ennakkoasenteita tämänkaltaista dataa prosessoidessaan ja en-
nakkoasenne vaikuttaa tutkimuksen näkökulmaan (Sukamolson 2007) 

Niinkuin edellä on mainittu, on tutkittava ilmiö monitahoinen. Systemaattinen, usein 
numeroihin perustuva tutkimus ei aina puhu samaa kieltä arvojen ja asenteiden kans-
sa, jotka ovat luonteeltaan monimutkaisia (Vehkalahti 2019 s. 12). Mitattavuuden on-
gelmaa ratkaistiin yhdistämällä laadullista analyysia sekä määrällistä analyysia. Tutki-
mus on siis ns. ”Mixed Methods” -tutkimus. Sekä laadullisten, että kvantitatiivisten me-
netelmien yhdistäminen on tehokas ja tarkka tapa saada tarkkoja ja perusteellisesti 
prosessoituja tutkimustuloksia ilmiöistä, jotka ovat monisyisiä sekä muodostaa syvälli-
nen kuva ilmiöstä (Vehkalahti 2019 s. 13). Laadullisella analyysilla on mahdollisuutta 
ymmärtää ja havaita joitakin sosiaalisia ilmiöitä, joita numeerisesti ei pystyisi havaitse-
maan. Numeerisesti mitattaessa taas on mahdollisuus saada  yleensä tarkempia ja ob-
jektiivisempia tuloksia. Verbaalista ja numeerista dataa yhdisteltäessä tutkimustulokset 
ovat tarkimpia (Komulainen & Karma 2002, s. 1, 2). 

Analyysin kvalitatiivisessa vaiheessa kaksi toisistaan riippumatonta tutkijaa tekivät ai-
neistosta laadullisen kuormitusteemoittelun ja tämän jälkeen vertasivat tulokseksi saa-
miaan teemoja keskenään. Yhteinen keskustelu ja tämän pohjalta teemojen hiominen 
vielä enemmän tosielämää ja toisiaan vastaaviksi varmisti sen, että teemat mittasivat 
oikeita asioita, ja että laadullinen analyysi oli luotettava (Elo ym., 2014, s.5). Lisäksi 
laadullisen analyysin tuloksia peilattiin vielä teoriakirjallisuuteen. Tutkija oli verrannut 
samasta aiheesta eri maissa ja eri tulokulmilla tehtyjä tutkimuksia keskenään ja perus-
tanut teoriataustansa näiden tutkimusten välillä ilmenneeseen yhtenäiseen jatkumoon. 
Lähteiden moniäänisyys tekee tutkimuksesta luotettavamman. Kuormitusmuuttujia va-
rottiin yhdistämästä liikaa ”summamuuttujiksi” teemoitteluvaiheessa, jotta tärkeät syy-
seuraussuhteet eivät jäisi huomaamatta. Lopulta 10 teemaa kattoivat opettajien koke-
man kuormituksen laajalti antamalla jokaiselle kuormitusaihealueelle tarpeeksi tark-
kuutta. Laadullisen analyysin tulokset olivat selkeitä raportoida ja tämä tehtiin järjes-
telmällisesti. Ongelmattomuus osaltaan kertoo siitä, että tutkijan tulkinta ei ollut ristirii-
dassa tosielämän kuormitusteemojen kanssa (Elo ym., 2014, s. 6).  
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Selkeydestä huolimatta teemoja pohdittiin kriittisesti ja kokeiltiin erilaisia ryhmäteemoit-
teluja sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia ennen kuin päädyttiin lopullisiin teemoihin. 
Lisäksi aineiston vastauksia siteerattiin tutkimuksessa, jotta aineiston rikkaus ja vivah-
teisuus kävisi ilmi paremmin ja lukija saisi täysin alkuperäisen kuvan vastausten luon-
teesta ja laadusta (Elo ym., 2014, s. 6-7). Analyysin vaiheet pyrittiin kuvaamaan mah-
dollisimman tarkasti sekä laadullisessa että määrällisessä vaiheessa ja apuna käytettin 
graafeja, jotka havainnollistavat tutkimustuloksia paremmin. Perustavanlaatuisella au-
kiselityksellä pyrittiin antamaan lukijalle mahdollisuus muodostaa kuva luotettavuudes-
ta itse (Elo ym., 2014, s. 7). 

Ihmistieteissä tulkinnallisuus on yleistä, mutta tiettyjen ilmiöiden yhteyksiä ja esiinty-
vyyksiä on tehokasta mitata numeerisesti. Kvantitatiivisessa vaiheessa dataa analysoi-
tiin monilla eri testeiillä (rymhmät, suorat muuttujat, teemat) rinnakkain ja vertailtiin tes-
tien tuloksia keskenään. Näin tutkija varmistui siitä, että data tuli analysoitua luonteen-
sa mukaisesti. Useat testit valottivat laajempaa kokonaiskuvaa tuloksista ja osaltaan 
vahvistivat tulosten yleistettävyyttä. Ne myös selittivät joitakin poikkeuksia hypoteesiin 
nähden, mikä on tärkeää ottaa huomioon kehitettäessä opettajien työhyvinvointia. 
Kvantitatiivisessa osiossa kuormitusmuuttujat oltiin analysoitu iän kanssa erikseen, 
eikä niistä oltu muodostettu summamuuttujia olettaen, että ne mittaavat samaa asiaa. 
Näin jokaisesta teemasta saatiin tarkempia tuloksia (Elo ym., 2014, s. 5-6). 

Toisaalta tarkkojen tuloksien muodostamiseen liittyi myös haasteita: kokonaiskuormitus 
on haastavaa tulkita tästä aineistosta, sillä opettajat eivät ole kertoneet kuinka paljon 
heitä kuormittaa mitkäkin aiheet suhteessa muihin aiheisiin. Kyselyssä kartoitettiin 
myös opettajia innostavia tekijöitä. Tutkimuksen tulokulma sekä myös mahdollisesti 
tulokset olisivat voineet olla erilaisia jos tutkimuksessa oltaisiin otettu huomioon myös 
työssä innostavat tekijät. Tulokset okonaiskuormituksesta olisivat voineet näyttäytyä 
erilaisena jos innostavia ja kuormittavia tekijöitä olisi tutkittu yhtäaikaa. Tutkimuksessa 
ei siis ollut mahdollista hahmottaa koko kuvaa, joka kertoo opettajien työhyvinvoinnista. 
Kuitenkin jos löydetään vahva yhteys muuttujien kokonaismäärän sekä tietyn ikä tai 
työkokemus arvon välillä, voidaan tätä pitää merkittävänä ja relevanttina tutkimustulok-
sena. 

Tulkinnallisuus ihmistieteissä taas johti tutkijan tekemään päätöksiä aineiston luokitte-
lun suhteen, millä voi olla tuloksia huonontava vaikutus. Esimerkiksi kysymys siitä, 
kuka on vanha ja kuka on nuori opettaja, ei ole yksiselitteinen. Ei ole myöskään ole-
massa yleistä raja-arvoa, jonka ylittyessä aloittelijasta tulee kokenut vaan asiat tapah-
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tuvat yleisesti. Vaikka luokittelut luotiin tukeutuen vankkaan teoriapohjaan, on silti ole-
massa riski, että ikäryhmät eivät ole täysin paikkaansapitäviä.  

Tulkinnallisuus loi haasteita myös avoimien vastauksien luokittelussa. Teemat ristesivät 
toisinaan vastauksissa ja oli haastavaa välillä sijoitella vastauksia tiettyjen teemojen 
alle, koska osa vastauksista olisi voinut kuulua monen teeman alle. Tällaisissa tilan-
teissa oli pohdittava myös sitä, saako vastaaja monta kokonaiskuormitus-pistettä il-
moittamastaan teemasta, kun vastaus oli niin laaja ja monitulkintainen. Tämän kaltai-
sessa kyselyssä uupumuksen määrä tai vakavuus voikin jäädä epäselväksi, kun tutki-
jalla on vain tekstiä, jota tämän täytyy tulkita mahdollisimman objektiivisesti. Jotkin vas-
tauksista olivat todella vähäsanaisia tai yksinkertaisia ja niistä oli vaikeaa tulkita kuor-
mituksen määrää, joka oli yksi tutkittavista asioista. Toisaalta jotkin vastaukset sisälsi-
vät monipuolista pohdintaa, mistä kävi ilmi, että aihe todella vaivaa vastaajaa. Yksin-
kertaisten sekä monimutkaisten vastausten välillä onkin haastavaa tehdä selko siitä, 
kummat kertovat realistisemmin kuormituksen laadusta sekä määrästä. Jos suosii tois-
ta vastausmuotoa, laiminlyökö tutkija silloin toisen vastausmuodon? Toisin sanoen, pit-
kät vastaukset kuvailevat kuormitusta monella eri tapaa, mutta on haastavaa tulkita 
kuinka monesta kuormittavasta tekijästä todellisuudessa on kyse. Teemat voivat myös 
olla keskenään risteäviä vastauksen sisällä. Joistakin vastauksista oli vaikea tulkita 
onko pisteitä kuinka monta  (kuinka vakavaa kuormitus on). Esimerkiksi jos joku ilmoit-
taa kuormittavaksi tekijäksi vain oppilaat, voiko tästä saada vain yhden pisteen, kun 
joku muu ilmoittaa oppilaista kolme eri alalajia ja saa kolme pistettä. Joissain vastauk-
sissa esiintyi vain yksi sana, joka kuvasi jotain laajempaa kokonaisuutta. Tällaisia vas-
tauksia olivat esimerkiksi ”Kasko” ja ”Eos”. Tällaiset vastaukset eivät vielä kerro mikä 
Kaskossa kuormittaa; onko kyse esimerkiksi Kaskon johtamiskulttuurista tai sen tuot-
tamasta ylimääräisestä lisätyöstä. Lisäksi ”Eos” (en osaa sanoa) voi tarkoittaa melkein 
mitä tahansa. Tässä on selvästi kyse myös opettajien ammattikielen tulkinnallisuudes-
ta. Opettajanhuoneessa Kaskosta puhuessa kaikille opettajille voi olla hyvinkin selvää, 
mitkä ovat Kaskon hyvät ja huonot puolet, mutta tutkija ei voi tehdä tulkintoja ilman 
vankkoja perusteita. Joissain vastauksissa esiintyi kuormitusteemoja, jotka eivät olleet 
yleisiä ja joita oli vaikea yhdistää tiettyjen teemojen alle. Tutkija joutuikin soveltamaan 
ja tulkitsemaan syy-seuraus-suhteita, mikä on riskialtista puuhaa ilman erittäin vahvoja 
perusteita. Tällaisia teemoja voi olla esimerkiksi ”vessahätä”. 

7   Pohdintaa 

Tässä luvussa heijastetaan tutkimustuloksia teoreettiseen viitekehykseen, pohditaan 
mahdollisia ratkaisuja, joilla opettajien kokemaa työnkuormitusta voitaisiin vähentää 
sekä pohditaan sitä, miten tätä tutkimusta voisi kehittää entisestään. 
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Tutkimus oli Pro Gradu -tutkielmalle, joka tehtiin sille varattujen resurssien puitteissa. 
Tutkimustuloksista saatiin arvokasta dataa, joka antoi osviittaa eri ikäisten opettajien 
työnkuormituksesta. Tämän pohjalta voi pohtia kehitysehdotuksia opettajien työnkuor-
mituksen vähentämiseksi ja näin ollen työuupumuksen ehkäisemiseksi sekä työstä 
poisjäämisen välttämiseksi. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia näitä aiheita juuri sen takia, 
että se voisi antaa viisautta tulevaisuudessa opettajien työhyvinvointia kehittäessä. 
Opinnäytetyö ei välttämättä ole kaikista varteenotettavin tieteellinen asiakirja, mutta 
sitä voi mahdollisesti käyttää tukena opettajien työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Kuormitusteemat olivat hyvinkin samankaltaisia teoreettisessa viitekehyksessä esitel-
lyn JDR -mallin vaatimusten sekä resurssien kanssa. Myös iän sekä kuormituksen yh-
teydessä oli samankaltaisuuksia aikaisemman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi nuoret 
kokivat oppilaat sekä vanhemmat ja hallitsemattomuuden ja kiireen kuormittavammiksi 
tekijöiksi kun taas vanhemmat opettajat kokivat kaiken ylimääräisen ja huonon johtami-
sen kuormittavimmiksi tekijöiksi. Työmäärä, aikapaine ja resurssien puute olivat suh-
teellisen jakautuneita eri ikäryhmillä. Nuoret olivat myös kokonaismäärältään kuormit-
tuneempia. Tästä kävi ilmi se, että vanhemmilla opettajilla oli enemmän kykyä sietää 
työn kuormittavia tekijöitä. 

7.1 Erot opettajien välillä 

JDR -mallin mukaan työresurssien ja -vaatimusten suhde määrittää opettajan työinnos-
tuksen ja työkuormituksen määrää. Seuraavaksi pohditaan syitä sille, miksi eri ikäiset 
opettajat ja/tai eri kokemuksen omaavat opettajat kuormittuvat eri tavoin. Lisäksi pohdi-
taan mahdollisia syitä sille, miksi tutkimuksissa on ilmennyt, että korkea ikä saattaa 
auttaa uupumuksen ehkäisemisessä ja työkuormituksen välttämisessä. Lisäksi pohdi-
taan korkean iän mahdollisia haittavaikutuksia opettajuuteen. 

7.1.1 Emotionaalinen uupumus 

Iän nähdään muun muassa olevan yhteydessä emotionaaliseen uupumukseen, sitou-
tuneisuuteen sekä onnistumiseen. Tätä voidaan selittää mahdollisesti sillä, että ikä on 
nähty suojaavana tekijänä ammatissa erilaisia henkisiä kuormittajia vastaan. Ikä tuo 
mukanaan kokemusta, itsetuntemusta ja kykyä prosessoida tunteita. Nämä elementit 
auttavat käsittelemään työssä ilmeneviä henkisesti kuormittavia asioita yksilölle edulli-
sella tavalla. Tämän kehityksen ansiosta kognitiiviset vaatimukset ovat alhaisempia ja 
sitä kautta myöskin kognitiivisen stressin kokemus on heikompaa kun opettaja altistuu 
työssään asioille, jotka voisivat laukausta kognitiivista stressiä. 
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Opetusalalla opettaja joutuu päivittäin työskentelemään tunteiden parissa; kyseessä on 
joko omat, työyhteisön, perheiden tai lasten tunteet. Kokemus on myös tässä eduksi, 
sillä ikä tuo parhaimmillaan kokemusta tunteiden käsittelytaitojen lisäksi myös tuntei-
den säätelyssä (Dicke ym., 2017). Kohdatessaan työssään ikäviä asioita joihin liittyy 
negatiivisia tunteita, pystyvät vanhemmat opettajat kokemuksensa ansiosta säätele-
mään tunteitaan paremmin kuin nuoret opettajat, ja näin jaksavat paremmin työssään 
(Donker ym., 2020). Tällaisia ikäviä asioita voivat olla työssä esimerkiksi korkeat työ-
vaatimukset ja resurssien puutteet tai ikävät ihmisten välillä tapahtuvat tilanteet. 

7.1.2 Kokemus & itsevarmuus 

Iällä on yhteys uupumukseen myös kokemuksen ja itsevarmuuden kautta. Dicke 
(2015) raportoi nuorten opettajien yhden keskeismmistä kuormittumisen syistä olevan 
itsevarmuuden sekä tietotaitojen puute (Dicke ym., 2015, s. 62; Dicke ym., 2015). Iän 
on nähty olevan positiivisesti yhteydessä opettajan ammatilliseen kokemukseen sekä 
itsevarmuuteen. Tumkaya (2006) tutki Çukurovan Yliopiston työntekijöitä (N=283), jois-
ta suuri osa teki työkseen opetustyötä yliopistossa. Tulosten mukaan vanhemmat opet-
tajat ilmoittivat olevansa suhteessa itsevarmempia ja kokevansa vähemmän stressiä 

kuin nuoret yliopiston työntekijät (Tumkaya 2006, s. 917). Itsevarmuuden karttuminen 

on loogista, sillä tehdessään opetustyötä vuodesta toiseen, kartuttaa opettaja tietotaito-
jaan ja samalla hänellä on mahdollisuus hioa omat opetusmetodinsa erittäin toimiviksi 
useiden toistojen avulla. Metodit voivat toimivat yleisesti opetustavotteiden saavuttami-
sessa, mutta ne voivat olla myös jotain mihin opettaja on kasvanut uransa aikana ja 
jotka ensisijaisesti ovat mielekkäitä opettajalle itselleen ja tuloksilla ei ole niin paljon 
väliä. Kokeneen ja itsevarman opettajan on helpompi suoriutua työstään, sillä hän ei 
pelkää epäonnistuvansa ja näin kuluta voimavarojaan epäonnistumisen mahdollisuu-
den pelkäämiseen tai itsensä syyttämiseen virheistä, vaan jatkaa eteenpäin fokus 
suunnattuna tavoitteisiin. Palautetta saadessaan itsevarma opettaja osaa suodattaa 
palautteen oikein, eikä anna negatiivisen palautteen lannistaa, koska luottamus omaan 
itseensä on korkealla. Lisäksi itsevarma opettaja uskaltaa kohdata haastavat tilanteet 
varmemmin ja tätä kautta myöskin onnistuu tilanteiden hoitamisessa todennäköisem-
min. 

Kokemus tuo varmuutta, jonka avulla on helpompi pitää yllä tehokkuutta, joka on yhden 
MBI -mittarin komponentin positiviinen ääripää ja jonka nähdään olevan negatiivisesti 
yhteydessä työkuormitukseen (Camacho ym., 2021). Kokeneen ja itsevarman opetta-
jan on myös helpompi keskittyä työn ydinalueisiin ja tätä kautta työn merkityksellisyy-
teen (Tumkaya 2006, s. 917). Kokemuksen avulla työtä on helpompi arvioida ennalta ja 
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täten tietää, mitä on edessä. Lisäksi oman roolin sisäistäminen on helpompaa, kun yk-
silö omaa vankan kokemuspohjan ja hahmottaa työn luonteen ja tarkoituksen (Dicke 
ym., 2017). Hyväksi opettajaksi tullaan tekemällä opetustyötä ja työssäoppimalla. Ko-
kematon opettaja joutuukin jatkuvasti oppimaan työssään, joka voi olla kuormittavaa. 
Tästä tekee vielä kuormittavampaa se, että oppimisen lisäksi työtehtävät pitäisi hoitaa 
samaan aikaan normaalisti. Aloittelevan opettajan pitää ikäänkuin käydä koulua itse 
samalla kun opettaa.  

7.1.3 Työssäoppiminen & yhteisö 

Kokemuksen puuttumisen lisäksi aloitteleva opettaja kohtaa työuransa alkuvaiheilla 
monia muita käytännön työhön liittyviä kuormittavia tekijöitä: materiaalit ja käytännöt 
ovat vieraita  kun opiskelusta siirrytään työelämään ja näiden haltuunotto vie henkilö-
kohtaisia resursseja sekä aikaa (Yagil 1998, s. 186). Uuden oppiminen voi olla osaltaan 
innostavaakin, mutta kokonaisuudessaan työssäoppiminen on yksi merkittävimmistä 
syistä, joiden takia ensimmäiset vuodet opettajana ovat erityisen raskaita (Dicke ym., 
2015, s. 62). Kokemus ja itsevarmuus liittyvät opetustyön näkyvimmän eli itse opetusti-
lanteen lisäksi laajemminkin jaksamiseen: uudet opettajat kokevat suuria määriä stres-
siä, koska nämä joutuvat ensimmäistä kertaa kokeneeseen työyhteisöön ja kokevat 
paineita suoriutua todella hyvin, jotta nämä voisivat tehdä vaikutuksen perheisiin sekä 
työyhteisöönsä. Aloittelevat opettajat harvemmin saavat helpotusta työtehtäviin tai 
-vastuisiinsa liittyen ja kantavatkin täysin samat vastuut kuin heidän vanhemmat kolle-
gansa. Aloittelevat opettajat eivät myöskään saa kaikkialla tukea ja ohjausta, joka voisi 
auttaa työhön ”kiinni pääsemisessä”. Kuormitusta pahentaa se, että aloittelevat opetta-
jat eivät välttämättä koe vielä kuuluvansa työyhteisöön ja ovat yksin suuren vastuu-
määränsä kanssa (Yagil 1998, s.181). Voitaisiin siis sanoa, että myös yhteisöön kuu-
lumisen kokemus on opettajalle merkittävä voimavara.  

7.1.4 Palaute 

Opetusalalla, jossa ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä, on palautteella suuri 
merkitys. Terve Itsevarmuus, minä-tuntemus ja suhde yhteisöön ovat tärkeitä myös pa-
lautetta saadessa. Itsensä tunteva ja hyvällä minäkuvalla varustettu opettaja osaa ot-
taa palautteen oikein ja suodattaa rakentavan palautteen ei-rakentavasta. Myös palaut-
teen antaminen, asioiden esille tuominen ja palautteen kommentointi on helpompaa 
tällaiselle opettajalle. Itsevarmuus ja itsetuntemus opettajana karttuvat kokemuksen 
lisääntyessä, joten on mahdollista, että tässä suhteessa kokeneet opettajat ovat edis-
tyneempiä kuin nuoret vastinparinsa. Aloitteleva opettaja voi pidättäytyä helpommin 
kommentoimasta tai sanomasta ajatuksiaan julki jos kokee, että häntä on loukattu, pa-
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laute ei ole ollut rakentavaa tai jotain tunteita koskevaa asiaa pitää käsitellä (Yagil 
1998, s. 185).  

Palautteen vastaanottamiseen, työstämiseen ja antamiseen vaikuttavat myös työyhtei-
söön kuuluminen ja työpaikan suhteet, jotka muodostuvat iän karttuessa. Aloitteleva ja/
tai nuori opettaja voi joutua myös helpommin arvostelun kohteeksi ja niin sanotusti 
”suurennuslasin” alle. Tämä puolestaan luo paineita nuorelle tai kokemattomalle opet-
tajalle. Kokematon opettaja voi joutua myös arvostelun kohteeksi kokemuksen puut-
teen takia. On siis selvää, että yhteisöön kuuluminen ja yhteisön tuki ovat erittäin tär-
keitä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä nuorelle opettajalle.  

7.1.5 Esimies 

Yhteisön toiminnan sekä kulttuurin määrittelee usein lopulta esimies. Esimiehen tuen 
puute tai yksilön tarpeita huomioimaton johtaja on nähty olevan yksi kuormittava asia 
työssä. Johtamisen ongelmat ovat myös vanhempia ja kokeneempia opettajia kosket-
tavia asioita. Kokemattomalle opettajalle, joka ei ole vielä tottunut tällaiseen tai joka ei 
osaa asennoitua tähän itseään säästävällä tavalla, voi ”huono” johtaja olla erityisen 
merkittävä uupumuksen, kyynisyyden sekä riittämättömyyden edistämisessä (Tumkaya 
2006, s. 917). 

7.1.6 Henkilökohtaiset työkalut 

Eräs tutkimuksissa esiin noussut kokemukseen liittyvä ero nuorien/aloittelevien ja van-
hempien/kokeneiden opettajien välillä on siinä, että kokeneemmat opettajat omaavat 
enemmän niin sanottuja henkilökohtaisia ”työkaluja” itse opetuksessa, sen järjestämi-
sessä sekä muissa tehtävissä. Aloittelevilla opettajilla tällaisten työkalujen käyttöönotto 
on haastavampaa (Antoniu ym., 2006, s. 683). On hyvin harvinaista, että aloittelevilla 
opettajilla olisi ”valmiit” taidot, joilla ammatin tarjoamat moninaiset haasteet olisivat 
helppoja hoitaa onnistuneesti (Dicke ym., 2015). Vanhemmilla opettajilla on luonnolli-
sesti ollut enemmän aikaa kehittää toimivat organisointi- ja työskentelymekanismit sekä 
opetusmetodit työhönsä, kun taas nuorilla opettajilla ei ole ollut tällaista mahdollisuutta 
(Yagil 1998, s. 184, 185). Tässä tutkimuksessa nämä työkalut ovat myös osin päällek-
käisiä työntekoa koskevien itsesäätelymekanismien kanssa. 

Tällaisia mekanismeja voivat esimerkiksi olla päättäminen jonkin tietyn päivittäisen 
työmäärän tekemisestä, työskentelystä johonkin tiettyyn kellonaikaan asti, panostuksen 
priorisoiminen tärkeimpiin asioihin, yksinkertaiset oppitunti-kaavat, paperitöiden mini-
malisointi, työn ulkopuolella harrastustoiminta, lepo sekä muu sellainen, jonka avulla 
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opettaja palautuu. Tällaiset mekanismit ovat hyvin samankaltaisia aikaisemmin sivuttu-
jen selviytymismekanismien kanssa, ja voidaankin sanoa, että nämä kaksi aihetta ovat 
osittain sama asia. 

Henkilökohtaiset työkalut voivat olla itsesäätely- ja selviytymismekanismien lisäksi (An-
toniu ym., 2006, s. 683) työntekotilanteeseen liittyviä metodeja, kuten luokan tai ajan-
hallintaan liittyviä metodeja tai ihmisten hallintaan tai tehokkaaseen ja selkeään ope-
tukseen liittyviä ”kikkoja". Opetustilanteen ulkopuolella nämä taidot voivat liittyä opetus-
ta ennen tai sen jälkeen tai sen aikana tapahtuviin tehtäviin, kuten esimerkiksi tehok-
kaisiin ja yksilölle kevyempiin suunnittelu- ja arvointimenetelmiin tai valmistelutehtäviin 
sekä raportointeihin. Kokeneella opettajalla voi olla käytössään rutiinit, joilla työn suun-
nittelu- ja toteutus sekä henkilökohtainen elämä ovat tasapainossa ja tämä tekee työs-
tä mielekästä sekä palautumisesta riittävää (Saloviita & Pakarinen 2019, s. 11).  

Nämä työkalut voivat olla yleisiä menetelmiä joita opettaja käyttää rutiininomaisesti, 
säännöllisesti tai soveltaen näitä tilannekohtaisesti. Kokenut opettaja omaakin moneen 
eri tilanteeseen omat keinonsa ja osaa säädellä näiden käyttöä tilannekohtaisesti. Esi-
merkiksi inkluusiossa tilannekohtaisten metodien merkitys korostuu. Opettaessaan eri-
tasoisia oppilaita, täytyy opettajan käyttää kunkin oppilaan kohdalla oppilaskohtaisia 
kasvatus- ja opetusmenetelmiä. Nämä menetelmät opitaan kokemuksen kautta, jota 
kerrytetään vuosien varrella ammatissa samalla kun opitaan tuntemaan oppilaita ja op-
pilastyyppejä paremmin. Nuoret opettajat raportoivatkin kuormittuvansa hankalista lap-
sista enemmän kuin vanhemmat opettajat (Yagil 1998, s. 186). Tätä voidaan selittää 
sillä, että kokenut  opettaja saa helposti pantua täytäntöön metodinsa kun on kerännyt 
paljon kokemusta metodiensa käytön tueksi. Nuorella opettajalla ei välttämättä tällaista 
kokemukseen perustuvaa näkökykyä vielä ole. Lisäksi nuoren opettajan itsevarmuus 
lasten kanssa toimiessa voi olla heikkoa, pelko epäonnistumisesta on suuri tai ei ole 
taitoa/uskallusta kohdata lapsia ja perheitä, ja tästä syystä opettaja on neuvoton poik-
keavien tilanteiden ja oppilaiden kanssa. Tällainen pelko voi estää nuorta tai aloittele-
vaa opettajaa toteuttamasta työtään helpottavia visioitaan. Nuoret opettajat ovat yleen-
sä myös nuorempia kuin valtaosa vanhemmista ja voivat tämän takia kokea alemmuu-
den tunnetta, auktoriteetin riittäättömyyttä ja pelkoa vanhempia kohtaa (Yagil 1998, s. 
186). 

Työkalut voivat olla jonkin aktiivisessa työnteossa käytettävän toimintamallin tai väli-
neen lisäksi myös ajattelu- tai asennoitumismalleja, joilla työn tapahtumia käsitellään ja 
joilla tilannekohtaisia päätöksiä tehdään. (Saloviita & Pakarinen 2019, s. 11). Henkiset 
työkalut taas ovat esimerkiksi kokemuksen ja iän tuomia ajatusmalleja, näkökulmia, 
itsetuntemusta sekä tunnesäätelyä, joilla työn negatiivisten tekijöiden kuormittavuutta 
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saadaan vähennettyä. Tunneälykäs opettaja voi esimerkiksi asettua toisen asemaan 
kiusaamistilanteissa ja näin muuttaa omaa asennoitumistaan ymmärtäväisemmäksi ja 
saada ehkä muutoin hankala tilanne ratkaistua nopeammin. Henkisten mekanismien 
käyttöön vaikuttavat kognitiiviset taidot ja emotionaalinen älykkyys. Vaesin & Fallahin 
(2011) mukaan juuri vanhempien opettajien on helpompi käyttää näitä mekanismeja, 
koska heidän tunneälynsä voi olla korkeampi kuin nuorilla opettajilla (Vaesi & Fallah 
2011, s. 1126, 1127; Antoniu ym., 2006, s. 683). Toisaalta nuoret opettajat voivat olla 
sensitiivisempiä ja omata paremmat tunne-työkalut, koska opettajankoulutuksessa pai-
notetaan tunneälyä sekä lapsilähtöisyyttä nykyään enemmän kuin aiemmin. Kokeneet 
ja ikänsä opetustyötä tehneet opettajat voivat myös olla tunneälyllisesti ”ruosteessa”, 
koska he eivät ole välttämättä aktiivisesti kehittäneet itseään tällä alueella ja heidän 
opiskeluaikanaan kuva jota opettajankoulutuslaitoksen opetuksesta jäi mieleen peda-
gogiikan, psykologian sekä didaktiikan suhteen on voinut olla hyvinkin toisenlainen kuin 
nykyään. Näistä vanhoista käsityksistä voi olla vaikeaa oppia pois varsinkin jos ei sii-
hen saa laadukasta mentorointia ja jos koko ikänsä on toiminut näiden käsitysten mu-
kaan. Tämä nuorten opettajien tietoisuus lapsen tarpeista voi olla kuormittava tekijä, 
jota kokeneet opettajat eivät tunne ja tästä syystä eivät kuormitu niin paljon. 

7.1.7 Erot eri ikäisten opettajien strategioissa 

Mekanismien ikäkohtaisen vaihtelun olemassaoloa vahvistaa osaltaan Skaalvik & 
Skaalvik (2014), joiden tutkimuksessa eri ikäisillä opettajilla näkyy selvästi eri strategiat 
sekä asennoitumistavat koskien heidän työtään. On huomionarvoista peilata tämän 
tutkimuksen tuloksia aikaisemmin esitettyihin väitteisiin iän merkityksestä, sillä eri ikä-
luokkien käyttämät strategiat todella mukailevat teemoja, joita eri ikäluokkien kuormi-
tuksessa näkyy. (Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 187-188, 189) 

Nuorien opettajien asenteet sekä strategiat näyttäytyvät seuraavanlaisesti: heillä on 
tyypiilisesti tavoitteet työnsä suhteen korkealla ja he yrittävät kaikin keinoin välttää 
epäonnistumista. Nuoret pyrkivät tähän asetettuun standardiin esimerkiksi varautumal-
la huolellisesti tuleviin työtehtäviin esimerkiksi suunnittelemalla, itseään opettamalla ja 
muistuttamalla itseään tulevasta. Nuoret opettajat työskentelevät jatkuvasti ilman suu-
ria lepohetkiä ja näin pyrkivät pääsemään askeleen edelle ja työn ”aallonharjalle”, jossa 
on helppo olla. Nuorten opettajien on myös raportoitu uhraavan enemmän sosiaalises-
ta ja henkilökohtaisesta elämästään työnsä eteen. Sairaslomien välttäminen on todella 
tärkeää ja niitä ei haluta ottaa, koska tämä nähdään heikkoutena. Nuorien opettajien 
strategiat ovat Skaalvikin & Skaalvikin tutkimuksessa juuri opettajia uupumuksen suun-
taan vieviä.  
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Nuorilla opettajilla havaittiin kuitenkin myös työkykyä edistäviä strategioita. Nuorten 
opettajien raportoitiin helpottavan työtavoitteitaan ja ”tuunaavan” työtään, jotta kuormi-
tus ei käy liian raskaaksi.   Nuoret opettajat esimerkiksi sopivat itsensä kanssa lopetta-
vansa työskentelyn kun työpäivä koulussa päättyy, jotta loppupäivä jää henkilökohtais-
ten asioiden hoitamiseen eikä ilta kulu opetustyön valmisteluissa tai jälkitöissä. Nuorilla 
opettajilla myös liikunta ja treenaaminen sekä viikonloppuna ja lomilla rentoutuminen 
on nähty käytettynä selviytymis-strategiana (Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 187-188, 
189). 

Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin työiältään keski-ikäisiä, työuransa keskivaiheil-
la olevia opettajia. He ovat strategioidensa suhteen melko samanlaisia kuin nuoret 
opettajat, mutta käyttöön on otettu myös uusia strategioita. He omaavat yleisesti yhä 
korkeat tavoitteet työn suhteen, eivät halua epäonnistua sekä käyttävät paljon aikaa 
työn suunnitteluun sekä valmisteluun. Sairasloman ottoon ei kuitenkaan ole enää niin 
suurta kynnystä kuin nuorilla opettajilla ja sairasloma itseasiassa nähdään toimivana ja 
yleisemmin käytettynä palautumistapana kuormituksesta. Keski-ikäisten opettajien on 
raportoitu myös kokeilevan uusia ammatteja. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että he 
haluavat vaihtaa alaa pysyvästi. Osa opettajista haluaa tehdä jotain muuta välillä ja pa-
lata takaisin opettajaksi. Syinä voi olla opetustyön kuormittavuus tai monotonisuus 
sekä uralla etenemisen vaikeus. Keski-ikäiset opettajat näkevät myös työmäärän vä-
hentämisen yhtenä pärjäämis-strategiana, ei pelkästään opetustyön ulkopuolella ta-
pahtuvan työn osalta vaan myös oppituntien määrän osalta. Keski-ikäiset opettajat 
käyttävät myös erilaisia tukia enemmän kuin nuoret vastinparinsa. Tällaisia tukia voi 
olla esimerkiksi sairaseläke (Skaalvik & Skaalvik 2014, s. 187-188, 189). 

Ikääntyneiden uransa loppupäässä olevien opettajien kohdalla työtavoitteet eivät olleet 
tutkimuksen mukaan enää niin tärkeässä asemassa. Epäonnistumista ei enää pelätty, 
mutta työ pysyi silti merkityksellisenä. Tässä ikähaarukassa oleva opettaja oli suhteelli-
sen tasapainossa työnsä ja palautumisensa välillä. Sairaslomien otto nähtiin edelleen 
hyvänä tapana kerätä voimia eivätkä opettajat häpeilleet tauon ottamista. Työntuntien 
vähentäminen oli myös yksi strategia, jolla työn kuormittavuutta pyrittiin vähentämään. 
Myöskin eläkkeelle jääminen oli yksi keino päästä kuormituksesta eroon ja eläkkeelle 
jääminen motivoi opettajia tekemään työnsä loppuun. Lisäksi kokeneilla opettajilla oli 
kaikkia ikäryhmiä yhdistäviä strategioita kuten työn jälkeen henkilökohtaisiin asioihin 
paneutuminen ja työasioiden jättäminen sivuun sekä liikunta ja treenaus (Skaalvik & 
Skaalvik 2014, s. 187-188, 189). Poissaolojen lisääntymistä iän karttuessa tukee myös 
Bakker (2003), jonka tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhemmilla opettajilla on paljon 
enemmän poissaoloja kuin nuorilla (Bakker ym., 2003 s. 351). 
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Vanhempien opettajien tyytymättömyyttä resurssien puutteisiin sekä poissaolot käyvät 
JD-R -mallin mukaan järkeen: resurssien puute ei yksinään aiheuta niinkään uupumus-
ta vaan enemmänkin kyynisyyttä sekä irtautumista omasta työstä (Demerouti ym., 
2001). Työhön sitoutuminen pienenee ja tämä ilmenee poissaoloina (Bakker ym., 2003, 
s. 351). Friedman samankaltainen havainto siitä, että opettajien iän nähtiin olevan ne-
gatiivisesti yhteydessä jaksamiseen siten, että iäkkäämmät opettajat raportoivat 
enemmän työvaatimusten suuresta määrästä suhteessa resursseihin kuin nuoret opet-
tajat, vahvistaa väitettä vanhojen opettajien nousseesta tyytymättömyydestä resurssien 
puutteeseen (Hakanen ym., 2006 s. 502). Havainto iäkkäämpien opettajien korkeasta 
poissaolomäärästä voidaan mahdollisesti selittää sillä, että vanhemmat opettajat kuor-
mittuvat enemmän resurssien puutteesta (Bakker ym., 2003, s. 351). Toisaalta poissao-
loissa voi olla kyse selviytymismekanismista, joka pikemminkin ehkäisee liiallista kuor-
mitusta eikä välttämättä kerro tarkkaan, kuormittuvatko vanhemmat opettajat enemmän 
resurssien puutteesta vai ennaltaehkäisevätkö he mahdollista tulevaa kuormitusta. 

Antoniun (2006) tutkimuksessa vanhempien opettajien tyytämättömyys resurssien 
puutteeseen näyttäytyy seuraavasti: vanhemmat opettajat kokevat stressiä enemmän 
ylemmän tahon tuen puuttumisesta työssä (Antoniu ym., 2006, s. 685). Salmela-Aron & 
Readin (2017) mukaan vanhat opettajat kokevat autonomian tärkeänä resurssina mie-
lekkyyden ja tarkoituksen kannalta. Salmela-Aro & Read väittävät myös tutkimuksensa 
perusteella iän korreloivan positiivisesti kyynisyyden ja riittämättömyyden tunteiden 
kanssa. Lisäksi vanhemmat miehet ovat heidän mukaansa enemmän poissa töistä 
(Salmela-Aro & Read, 2017 studies s. 25). Iän positiivisesta yhteydestä työkuormituk-
seen raportoi myös Darmody ja Smyth Dicken ym., (2017) artikkelissa. Iällä oli heidän 
mukaansa negatiivinen vaikutus tyytyväisyyteen työssä (Dicke ym., 2017). Lisäksi he 
havaitsivat iän vaikuttavan yleisesti negatiivisesti henkiseen terveyteen rehtoreilla. 

Kaikesta päätellen nuoret ja vanhemmat opettajat eroavat keskenään merkittävästi 
monessa eri suhteessa ja vanhemmille opettajille ammatti on usein suotuisampi kuin 
nuorille. On syytä pohtia, voiko ihmistyypillä tai elämäntarinalla olla yhteyttä näihin 
eroihin. Onko esimerkiksi niin, että osa ihmisistä soveltuu opettajaksi paremmin kuin 
toiset, eivätkä tästä syystä kuormitu nuorena liikaa ja täten selviytyvät vanhaksi opetta-
jaksi asti. Tämän ajattelutavan mukaan toisaalta ne jotka eivät sovellu opettajaksi puo-
lestaan jättävät opettajauransa kesken jo alkuvaiheessa. Tästä näkökulmasta käsin 
ikääntyneet opettajat ovat valikoitunut joukko, sillä enemmän kuormittuvat tai opetta-
jaksi ei-soveltuvat ovat vaihtaneet alaa jo kauan sitten. Voi siis olla, että vanhojen opet-
tajien menestykseen vaikuttaa heidän temperamenttinsa, persoonallisuutensa ja elä-
mäntarinansa. 
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Nuorten ja vanhempien opettajien eroja tarkastellessa on tärkeää ottaa huomioon 
myös heidän lähtökohtansa sekä kontekstit, joista käsin opettajat toimivat tai ovat toi-
mineet. Nuorten ja vanhojen opettajien välillä on sukupolviero. Opettajat voivat edustaa 
eri sukupolvia ja on selvää, että eri sukupolvien aikana käsitykset opetuksesta sekä 
oppimisesta ovat olleet erilaisia. Esimerkiksi 90 -luvulla kulttuuri on ollut hyvin erilainen 
kuin nykyään ja opetuksessa on painotettu asioita, joiden tilalle on tullut uusia suun-
tauksia. Voi siis olla, että opettajan vastuualueet, käsitys opettamisesta, opettajan roo-
lista sekä oppimisesta, ovat olleet vähemmän kuormittavia 80 -luvulla kuin nykyään. 
Sen ajan opettajankoulutuslaitoksessa opiskelleiden opettajien on ehkä kevyempää 
tehdä työtään, koska he eivät välttämättä ole kasvaneet omaksumaan samalla tavalla 
kuormittavaa opettajan identiteettiä kuin tämän päivän opettajankoulutuslaitoksella 
opiskelevat nuoret opettajat. Kärjistetty esimerkki tästä voi olla, että aiemman sukupol-
ven opettaja käsittää opetuksen olevan vain tiedon eteenpäin siirtämistä oppilaille, kun 
taas nykyisen sukupolven opettajat keskittyvät tiedon siirron lisäksi inkluusioon, yksilöl-
liseen tukeen, kodin ja koulun yhteistyöhön ja erilaisiin opetusmenetelmiin, jotka hyö-
dyntävät teoriapohjanaan  monipuolisesti erilaisia oppimiskäsityksiä.  

Toisaalta kokeneet ja/tai vanhemmat opettajat voivat kokea työssään haastavaksi uu-
det digivälineet, hankkeet, palaverit, oivaltavan oppimisen, dokumentoinnin, ”paperiso-
dan” ynnä muun, koska heidän aloittaessaan opettajana koulutuksen kentällä keskityt-
tiin eri asioihin ja maailma oli toisenlainen. Voi olla, että nämä edellä mainitut asiat ovat 
puolestaan nuorien opettajien mukavuusalueella tai he luonnostaan osaavat käyttää 
esimerkiksi digivälineitä paremmin, koska ovat kasvaneet niiden parissa. Tätä näkö-
kulmaa voidaan perustella esimerkiksi sillä, että koulutus ja yhteiskunta kehittyvät 
huomattavasti  jo yhden sukupolvenkin aikana ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 
sekä nuoret että kokeneet opettajat ovat uuden äärellä ja jossa heihin kohdistuu 
enemmän uudenlaisia ja erilaisia vaatimuksia, joiden haltuunotto ja täyttäminen aiheut-
taa näille kuormitusta. Näitä vaatimuksia käsitellään lisää seuraavassa luvussa.  

Kokeneet ja/tai ikääntyneet opettajat eivät siis ole täydellisiä vaan hekin kohtaavat 
työssään asioita, jotka he kokevat haasteellisiksi. Lisäksi vanhojen opettajien kuormit-
tumattomuus ei aina välttämättä johdu positiivisista asioista ja toisaalta nuoret opettajat 
voivat omata joissain asioissa yleisesti paremmat valmiudet kuin mitä kokeneet opetta-
jat omaavat. Kontrasti nuorten sekä kokeneiden opettajien työkuormituksen laadun vä-
lillä voi johtua  osittain siitä, että nuorten opettajien kohdalla on olemassa enemmän 
dataa ja tutkimusta työuppumuksesta kuin kokeneiden opettajien kohdalla. Nuoret 
opettajat mahdollisesti ryhtyvät erilaisiin hankkeisiin ja kyselyihin mukaan, missä selvi-
tetään heidän työhyvinvointiaan. Toisaalta kokeneita tai vanhoja opettajia ei välttämättä 
kiinnosta tämän kaltaiset kyselyt niin paljoa. Kiinnostuksella voi olla yhteys myös työs-
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säkuormittumiseen: voi olla, että kokeneemmat opettajat eivät kuormitu juuri sen takia, 
että nämä ovat kyynistyneitä. Tällaisessa tapauksessa opettaja ei ota asioita kannetta-
vakseen niin, että siitä koituisi hänelle itselleen päänvaivaa. Tällä voi olla negatiivisia 
seurauksia esimerkiksi vähentyneen vastuullisuuden muodossa. Myöskin edellämainit-
tu kokeneempien opettajien itsevarmuus voi olla negatiivista vanhoihin kaavoihin kan-
gistuneisuutta, jonka johdosta opettaja voi tehdä periaatteellista mutta haitallista vasta-
rintaa laadukkaidenkin kehitysehdotuksien äärellä. Lisäksi negatiivisella tavalla itse-
varma opettaja voi vähätellä muita tai muiden kykyjä tehdä työtänsä.  

Nuoret opettajat ovat siinä suhteessa hyvässä asemassa, että he ovat saaneet koulu-
tuksen, jossa ollaan painotettu muutosta ja avoimuutta uusille ideoille. Nuorten opetta-
jien vahvuus, mutta samalla myöskin yksi kuormituksen lähde saattaakin olla siinä, että 
he ovat alttiita kehittymään ja kehitys ottaa aina voimia. 

7.2   Kehitysehdotuksia 

Voidaan todeta, että opettajien kokema kuormitus on monisyistä ja useat asiat vaikut-
tavat toisiinsa. Olemassa ei välttämättä olekaan yhtä täsmäratkaisua kuormituksen vä-
hentämiseksi, vaan kuormituksen ehkäisemistä on lähestyttävä monelta eri kantilta. 
Seuraavaksi pohditaan opettaja-ammatin kuormittavuuteen johtaneita tekijöitä sekä 
esitellään muutamia interventiotapoja tai interventioihin liittyviä huomioita, joita on käsi-
telty pohdittaessa opettajien jaksamisen parantamista. 

7.2.1   Johtaminen & organisaatio 

Tutkimuksessa ilmenneet toimenpidesuositukset painottavat yleensä työn vaatimusten 
ja stressitekijöiden vähentämistä tai poistamista tai työn voimavaratekijöiden lisäämistä 
(Jacobsson ym., 2001; Pithers & Fogarty 1995, s. 11-12); Hakanen ym., 2006). Esi-
merkiksi yhtä suurinta kuormituksen aiheuttajaa eli työmäärää tulee vähentää ja ope-
tustyön tavoitteita tulee selkiyttää. Työmäärän vähentämisen rinnalla suositellaan myös 
koulun johtamisen ja koulun tuen ja työilmapiirin kehittämistä (Pithers & Fogarty 1995, 
s. 11-12). Opettajien työmäärän ja heihin kohdistuvien vaatimuksien vähentämisellä 
pyritään siihen, että opettajat voisivat keskittyä työn ydinalueisiin paremmin ja täten 
kokea paremmin tyytyväisyyttä (Dinham & Scott 2000, 394; Hakanen ym., 2006). Opet-
tajien työtehtävien muuttamisella arvellaan tehtävän organisaatiota ja yksilöä toimi-
vammaksi ja täten helpotetaan opettajan työn arkea. Lisäksi organisaation muutoksella 
esimerkiksi fyysisen työympäristön osalta voitaisiin helpottaa opettajan taakkaa (Bak-
ker ym., 2007, s. 282). 
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Kuten tutkimusten pohjalta käy ilmi, ja niinkuin myös Travers ja Cooperkin on havain-
nut, on johtamisella suuri vaikutus opettajien jaksamiseen. (Koli 2014, s 9-10; Travers 
& Cooper 1993). Yksilölliset tarpeet huomioimaton johtaminen sekä laadukkaalle joh-
tamiselle epäedulliset organisaatiorakenteet ovat uhka työtyytyväisyydelle. Yksi paran-
nusehdotus onkin johtamisen ja koulun rakenteiden muuttaminen enemmän opettajien 
henkilökohtaisia tarpeita huomioivaksi. Johtajuuden kehittämisellä voidaan parantaa 
koko organisaatiota ja näin vaikuttaa työhyvinvointiin (Day 2011, s. 38). Johtajuudessa  
tulisikin pohtia opettajien yksilöllisiä tarpeita, sillä esimiehen tuki on parhaillaan suuri 
voimavara opetustyössä. Dayn (2011) mukaan tiiminjohtamistaidot ovat tärkeimpiä tai-
toja opettajayhteisön johtamisessa (Day 2011, s. 46). Tämän takia esimerkiksi rehto-
rien johtajakoulutuksessa tulisikin panostaa tiiminjohtamistaitojen kouluttamiseen (Day 
2011, s. 40). Hakanen (2011) painottaa, että työpaikoilla tulisi harjoittaa ns. palvelevaa 
johtajuutta, joka keskittyy siihen, miten alainen voisi voida hyvin ja suorittaa tavoitteen-
sa mahdollisimman hyvin. Hakasen mukaan juuri palvelevalla johtamisella on positiivi-
nen vaikutus työn imuun, joka ollaan nähty vastakohtana työstä johtuvalle tyytymättö-
myydelle (Hakanen 2001, s. 76, Hakanen 2011, s. 38-39) 

Johtamisen kehittämisen jatkuvuus on myös tärkeää. Tämä varmistaa sen, että johta-
juus vastaa opettajien tarpeisiin koulussa ja yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista 
huolimatta (Day 2011, s. 45). Kouluun kohdistuvissa linjauksissa pitäisi ottaa myös reh-
torin hyvinvointi huomioon, sillä se vaikuttaa koko koulun hyvinvointiin ja tulokseen 
(Dicke 2017 ym.). Niinkuin edellä on sivuttu, liittyy johtajuuteen tiiviisti organisaatiora-
kenne. Organisaatiorakenne sanelee pitkälti toimintatapojen mahdollisuudet johtami-
sessa sekä kollegoiden kesken (Day 2011, s. 48). Organisaatiorakennetta on tärkeää 
pohtia kriittisesti, sillä tämä voi joskus myöskin vaikeuttaa johtamista, vaikka johtaja 
haluaisikin huomioida opettajia. (Travers ja Cooper 1993; Koli 2014, s. 9-10). Johtaja-
koulutuksen lisäksi myös opettajia voi kouluttaa esimerkiksi stressin- tai ajanhallinnas-
sa. Koko koulu voi hyötyä konsultoinnista esimerkiksi työilmapiirin ja kommunikoinniin 
kehittämisessä 

7.2.2   Yhteiskunta, opettajan autonomia ja vastuut 

On myös tärkeää pohtia makrotason tapahtumien vaikutuksia opettajien työnhyvinvoin-
tiin. Yhteiskunta kehittyy jatkuvasti ja tätä kautta myöskin tietyt yhteiskunnan elementit 
kehittyvät, koulutus mukaan lukien. Hyvinvointivaltio ei ole sattumaa tai vahinko vaan 
se on järjestelmällisen työn tulosta. Hyvinvointivaltion mahdollistaminen ja laadukas 
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elämä maksetaan yhteiskuntaa ylläpitävien eli työssäkäyvien ihmisten jaksamisen kus-
tannuksella, koska kattavaa elintasoa ja resursseja pidetään yllä työnteolla.  

Koulutus tähtää ylläpitämään yhteiskunnan suuntaa valmistamalla kehityskelpoisia 
kansalaisia, jotka osaavat vastata oman aikakautensa haasteisiin. Tämän takia on 
luonnollista, että koulutusta pyritään muuttamaan ajan hengen sekä tarpeiden mukaan. 
Opettajat ovat enemmän tai vähemmän vastuussa näiden muutoshankkeiden käytän-
nön onnistumisesta esimerkiksi hallituksen laatimien säädösten osalta. Kuormituksen 
syiden taustalla voikin olla opettajan voimavarojen sekä tarpeiden huomioimattomuus 
erilaisten hankkeiden ja uudistusten lanseeraamisessa.  

Esimerkiksi opetussuunnitelma yleensä vaihtuu monta kertaa opettajan uran aikana, 
koska yhteiskunnan tarpeet muuttuvat. Joka kerran, kun suunnitelma muuttuu, täytyy 
opettajan muuttaa paljon omassa työssään ja asennoitumisessaan. Jokaisella opetta-
jalla on omat henkilökohtaiset lähtökohtansa ja uskomuksensa siitä, millainen on hyvä 
opettaja. Tästä huolimatta opetusalan ”kentällä” olevien ammattilaisten ääntä ei olla 
huomioitu tarpeeksi opetussuunnitelman kehittämisessä, vaan opettajien kokemukset 
sivuutetaan päätöksenteossa. Opettajat ovat jääneet taka-alalle muutoksessa ja heidät 
nähdään ikäänkuin passiivisina stressin vastaanottajina sekä muutoksen kohteina ja 
heidän kykynsä vaikuttaa tilanteeseen aliarvioidaan (Koli 2014, s. 1). Opettajien sivuut-
taminen päätöksenteossa on jo periaatetasolla harmillista, sillä jos ammatti-identiteetti 
ja muutokset ovat ristiriidassa, syntyy tyytymättömyyttä ja työstä irtautumista (Koli 
2014, S. 19). Uudistusten ja opettajan tavoitteiden ollessa ristiriidassa, myös emotio-
naalinen hyvinvointi kärsii. 

Samaan aikaan kuitenkin erilaiset sidosryhmät sekä opetusvaliokunta ovat saaneet olla 
päättämässä, millaista opetuksen tulisi olla heidän omista subjektiivisista tarkoituspe-
ristään lähtien. Nämä linjaukset ja painotukset ovat monesti opettajille uusia, perusteh-
tävästä poikkeavia, haastavia ja jopa mahdottomia toteuttaa. Opetussuunnitelman 
muutoksen seurauksena tehdään myös paljon pienempiämuutoksia kun suunnitelmaa 
hienosäädetään käytännössä. Lisäksi opetussuunnitelman muutosvaiheen aikataulu 
voi olla sekava ja pitkä, ja voi olla, että välillä oman ammattitaidon koossa pitämiseen 
keskittyvän opettajan on vaikeaa hahmottaa, milloin tulisi tehdä mitäkin. Tällöin olem-
me tilanteessa, jossa kouluun on pikkuhiljaa syntynyt ”muutoskulttuuri”, jossa jatkuvalle 
muutokselle ollaan herkkiä, mutta helposti sivuutetaan muutoksen kuormittavuudesta 
yksilölle.  

Tämä kehityskulku on johtanut juuri siihen tilanteeseen, jossa opettajien on vaikeaa 
mukautua jatkuvasti muuttuvaan työhönsä, joka vaatii heiltä enemmän kuin heillä on 
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resursseja käytössään (Dicke ym., 2017). Opettajien on vaikea mukautua alati muuttu-
vaan alaan ja tätä kautta myös opetustyön autonomia katoaa, koska opettaja joutuu 
jatkuvasti reagoimaan muutoksiin ja niin ikään ”sammuttelemaan tulipaloja" omassa 
henkilökohtaisessa opettajuudessaan. Opetusalan voidaan sanoa olevan muovaantu-
nut osittain päättäjien toimesta sellaiseksi, että opettajien koulutus pysyy käynnissä ja 
kehittyy opettajien kustannuksella ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa opetusalalla 
on korkeat vaatimukset, mutta opettajille ei tarjota tarpeeksi resursseja vaatimusten 
täyttämiseen. (Maslach & Leiter 2016). 

Lisääntyneistä haasteista ja autonomian puutteesta huolimatta opettajan vastuuta ei 
olla kuitenkaan nähty vähäisempänä, vaan opetusalan jatkuvassa muutoksessa ja uu-
distuksessa opettajiin on alkanut kohdistua entistä enemmän ulkopuolelta tulevia pai-
neita. Ulkopuolelta tuleva kontrolli ja tilivelvollisuusvaatimukset suoriutumisesta ovat 
lisääntyneet (Koli 2014, s. 1). Opettajaan kohdistuu arvostelua, kritiikkiä sekä arviointia 
monelta eri taholta tämän yrittäessä sinnitellä oman opettajuutensa sekä ulkoapäin tu-
levien vaatimuksien välillä. Opettajan oletetaan ottavan enenevissä määrin vastuuta 
työn jatkuvasta kehittämisestä oman jaksamisensa kustannuksella. Joissain työpai-
koissa tämä on yleistä ja kuuluu tiedettävästi työnkuvaan (Hakanen 2011, s. 16). Vaa-
timusten ja tilivelvollisuuden takia opettaja päätyy helposti tilanteeseen, jossa tämä ta-
juten tai tajuamatta suorittaa työtään itseään säästämättä sekä antaen itsestään aina 
hieman enemmän jotta tämä yltäisi paineen alla johonkin tiettyyn standardiin tai tulos-
tasoon. Työtä tehdään muun elämän kustannuksella ja työssä tulisi olla koko ajan oma-
aloitteinen ja kehittyvä. Myöskin tiimityön olisi sujuttava miltei täydellisesti. Tällainen 
työnteon tapa on sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa etenkin silloin, kun tilai-
suutta perustavanlaatuiseen palautumiseen ei ole (Hakanen 2011, s. 16).  

Muutoksen merkitys opettajan terveydelle on noussut useissa eri tutkimuksissa. Muun 
muassa Travers ja Cooper (1993) ovat pohtineet muutoksen merkitystä opettajan ter-
veydelle. Heidän mielestään on tärkeää pohtia mitä muutos merkitsee opettajille ja mi-
ten opettajien valmiuksia voisi lisätä muutoksentekoon. Muutoksenteon tapaa kouluis-
sa ja koulutuspolitiikassa tulisi muuttaa, jotta se ei kuormittaisi opettajia liikaa ja jotta 
nämä voisivat siihen osallistua. Muutoksenteko saattaa olla liian nopeata ja opettajat 
”eivät pysy perässä”. Tahtia tuleekin hidastaa sekä innovaatioita pitää testata ennen 
niiden juurruttamista kouluihin, jotta nähdään niiden hyöty- ja haittasuhteet. Lisäksi 
henkilöiden, jotka muutoksia kehittävät ja päättäjien jotka laittavat muutokset täytän-
töön, tulee jalkautua kouluihin, jotta nämä pystyvät ymmärtämään opetustyön mahdol-
lisuudet ja tarpeet. Muutosten onnistuneessa implementoinnissa resurssien merkitys 
on suuri. Resursseja pitää olla riittävästi, jotta muutos saadaan varmasti toteutettua 
loppuun asti eheästi (Travers & Cooper 1993). 
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Jotta opettajien työhyvinvointia voisi tukea, tulee koulumaailman muutoksia tehdessä  
käyttää apuna kentältä saatua kokemusta. Paras kokemus tulee tietenkin kentällä toi-
mivilta opettajilta. Muutoksessa tulee ottaa huomioon opettajien kokemukset ja heidät 
tulee sisällyttää päätöksentekoon, kun kyse on heidän omasta työhyvinvoinnistaan 
(Bakker ym., 2007; Smylie 1999; Din- ham & Scott 2002; (Brown ym., 2002, s. 8-9). 
Lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää työtyytyväisyyttä kontrollin ja auto-
nomian kokemuksen kautta ja voi osaltaan ehkäistä työuupumusta (Koli 2014, s. 21). 

Opettajien vaikutusmahdollisuuksia on ruvettu pohtimaan ja kehittämään: nykyään 
opettajat ovat eri asemassa työnsä kehittäjinä kuin esimerkiksi 1980-luvulla: opettajat 
nähdään enemmän oman työnsä aktiivisena tutkijana sekä alan sekä ammattitaitonsa 
kehittäjinä kuin ennen (Koli 2014, s. 15). Muun muassa Soini (2008) on sitä mieltä, että 
ammatin kehittämisen ja työhyvinvoinnin yhteyttä on tärkeää pohtia hyvinvointiaspektin 
jäädessä usein liian vähälle huomiolle alan kehitysprosesseissa. Uudistuksia sekä 
opettajan asemaa vaikuttajana kehittäessä onkin hyvä muistaa, että opettajan vaiku-
tusmahdollisuuksilla ei pelkästään kehitetä alaa, vaan autonomialla on suora yhteys 
työhyvinvointiin. Lisäksi sillä, millaisia työkaluja tai vapauksia opettajille annetaan käyt-
töön ongelmatilanteissa, on yhteys työhyvinvointiin (Soini 2008; 2010).  

Vastuu edellämainituista muutoksista koulutusta koskevissa päätöksissä sekä opetta-
jien sisällyttämisessä niihin on koulutoimen sekä hallituksen päättäjillä (Koli 2014s. 11; 
Brown ym., 2002). Toimenpide-ehdotukset opettajien työolojen muuttamiseksi tulisi 
saavuttaa ylimpien päättäjien taso, ja hallinnon tasolla olevien henkilöiden tulisi ymmär-
tää se, miten uudistukset vaikuttavat opettajiin ja myöntää opettajan merkittävä rooli 
uudistusten täytäntöönpanossa. (Koli 2014, s. 15-17) 

Opettajien rooliin kehittäjinä liittyy edelleen kuitenkin ristiriitoja. Heidän odotetaan osal-
listuvan koulutuksen kehittämiseen, mutta samaan aikaan he vastaavat yksin omasta 
luokastaan ja opetuksestaan (Soini ym., 2010). Opettajien mukaan saaminen koulun 
kehittämiseen voi olla myös haastavaa, vaikka ylhäältä päin siihen annettaisiinkin val-
miudet. Pitkään jatkuneesta identiteetistä muutosten vastaanottajana tai voi olla vaike-
aa oppia pois. Lisäksi voi olla haastavaa omaksua paikka muutosten tekemiseen liitty-
vässä yhteistyössä (Soini ym., 2010). Tällainen yhteistyö voi olla myös kuormittavaa ja 
epämukavaa, vaikka opettaja olisikin merkittävässä roolissa varsinkin, jos opettaja on 
tottunut hoitamaan työnsä suomalaisen autonomiseen tapaan. Oli opettaja mukana 
muutostyössä tai ei, kaikista tärkeintä olisi, että opettajat saisivat ennen kaikkea keskit-
tyä omaan ydintyöhönsä, jotta opettajien sisällyttäminen päätöksentekoon ei rupeaisi 
kuormittamaan opettajia liikaa (Koli 2014, s. 1).  
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Opettajan identiteetin lisäksi alan luonne ja rakenteet ovat olleet jo pitkään epäsuosiol-
lisia opettajien vaikuttamisen mahdollisuuksille. Koulun rakenteet ja kulttuuri voivat olla 
myös ne, joiden takia opettajat eivät vaikuta uudistuksiin (Soini, 2008; Soini ym., 2010). 
Alalla vallitseva kollegiaalisuus ja sen ylläpitämisen tarve voi myös toisaalta vaikeuttaa 
yksittäisen opettajan lähtemistä mukaan muutokseen (Koli 2014, s. 21). Kollegiaalisuu-
desta huolimatta itse opetustyö voi olla hyvin yksilöllistä ja autonomista, ja tämän takia 
yhdessä kehittämistä ei välttämättä koeta tarpeeksi tarpeelliseksi, jotta siihen käytettäi-
siin arvokkaita henkilökohtaisia resursseja.  

Kehittämiseen osallistuminen voi olla myös haastavaa, vaikka siihen olisikin mahdolli-
suudet. Suuren osan urastaan tietynlaisessa työkulttuurissa töitä tehnyt opettaja voi 
pitää vaikuttamista vieraana ajatuksena varsinkin jos tämä ei saa siihen minkäänlaista 
mentorointia tai tukea. Tässä asetelmassa ilman tukea uudistuksiin osallistuminen olisi 
taas yksi uusi opettajiin kohdistuva kuormittava vaatimus. Samasta syystä opetustyön 
ulkopuolella olevat ”ylimääräiset” asiat voivat olla ikääntyneille opettajille kuormittavia: 
heitä ei olla koulutettu palavereihin, dokumentointiin paperitöihin ynnä muuhun, koska 
heidän uransa alkuvaiheilla he ovat tottuneet erilaiseen maailmanaikaan ja erilaiseen 
opetustyöhön. Olisikin tärkeää saada ikääntyneet opettajat ”puhumaan samaa kieltä ” 
nykyisen koulumaailman tarpeiden kanssa. Vastavuoroisesti olisi tärkeää, että uudis-
tusten ja hankkeiden laatijat kuuntelisivat vanhoja opettajia, jotta olisi paremmat val-
miudet ottaa ikääntyneet opettajat onnistuneesti mukaan kehitystyöhön ja tätä kautta 
pohjata kehityshankkeet vankkaan, kokemukseen perustuvaan tietoon. 

7.2.3   Opettajuus brändinä 

On tärkeää huomioida kuormituksen käsittelyn yhteys kuormitukseen. Kuormituksesta 
puhuminen tai sen vähentämisen ei tulisi lisätä kuormitusta entisestään: Kuormituksen 
Koulumaailman haasteista, muutoksesta ja sen aiheuttamista ristiriidoista johtuen, 
opettaja-identiteettiä koskeva diskurssi on muovautunut yleisesti negatiivis-sävyttei-
seksi. Puhe luo todellisuutta ja tämänkaltainen negatiivinen puhe osaltaan kuormittaa 
opettajia ja saa opettajat ajattelemaan ammattiaan kuormittavana. Voi olla, että juuri 
tämän takia nuoret opettajat tai opettajaopiskelijat vaihtavat alaa. Myös alalle-hakeu-
tuminen vähenee kun alasta puhutaan negatiivisesti. Opetusala tarvitseekin uudelleen-
brändäystä, ja uusien näkökulmien liittämistä opettaja-identiteettiin. Voi olla, että nuoret 
opettajat tarttuisivat opetusalan haasteisiin itsevarmemmin tällaisen uudistuksen myö-
tä. Lisäksi olisi tärkeää, että nuoret opettajat saisivat sekä opiskeluidensa että uransa 
alkuvaiheessa mentorointia ja tukea. Yksi suuri nuorten opettajien uupumisen syy on 
juuri se, että näillä on liikaa vastuita ja vaatimuksia, mutta ei tietotaitoa suoriutua. Sa-
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maan aikaa heidän pitäisi omaksua samat käytännöt, joita ikääntyneet opettajat käyttä-
vät työssään. Tässä voi olla jopa ristiriitoja nuorten opettajien koulutuksen ja työpaikan 
kulttuurin välillä. Työssäoppimiseen tarvittaisiin siis eräänlaisia tietoisia ohjelmia, joissa 
etenkin nuorille opettajille voitaisiin resursseja vaativista ajoista selviytymiseen sekä 
opettajana kehittymiseen. 

7.2.4 Opettajan perustarpeet 

Loppujen lopuksi työhyvinvoinnissa tärkeintä on ihmisen perustarpeiden täyttyminen. 
Työssä, jossa yksilö kuormittuu liikaa eivät myöskään täyty ihmisen psykologiset perus-
tarpeet, joita ovat itsenäisyys, yhteenliittyminen ja pärjääminen. Lisäksi työn merkityk-
sellisyys on yleensä heikompaa. Näiden tarpeiden täyttyminen ja merkityksellisyys ovat 
tärkeitä, jotta ihminen voi kokea tyytyväisyyttä, työn mielekkyyttä ja voimaantua työs-
tään. Psykologisten perustarpeiden täyttyessä  voi työntekijä olla terveellä tavalla teho-
kas. Parhaimmillaan työssä ilmenee perustarpeiden täyttyessä sekä yksilön saadessa 
tehdä jotain minkä kokee merkitykselliseksi, ”eudaimonista hyvinvointia” eli työn imua 
(Hakanen 2011, s. 31-32). 

Työn imu on työnteon korkean hyvinvoinnin tila. Työn imussa työntekijän kokee olevan-
sa oikealla paikalla, tehden oikeita, arvokkaita, tarpeeksi haastavia ja tärkeitä asioita. 
Työntekijä haluaa ponnistella tulosten eteen ja on innoissaan työstään, jossa on mah-
dollista olla tehokas, tarttua haasteisiin, olla innokas ja suhtautua työhönsä intohimolla. 
Työn imussa ponnisteluista saatu palkinto myös tuntuu hyvältä ja merkitykselliseltä, ja 
yksilö on ylpeä työstään (Hakanen 2011, s. 34, 38). Hakanen (2011) jakaa kirjassaan 
työn imun kolmeen osaan: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen (Hakanen 
2011, s. 19, 38). Lisäksi ihminen yleensä tuntee työstään iloa, innostusta ja ylpeyttä 
(Hakanen 2011, s. 42). 

Työ on tasapainossa yksilön kanssa silloin kun työntekijä kokee työn imua. Voitaisiinkin 
sanoa, että yksi työuupumuksen vähentämisen keino on se, että työtä yritetään aktiivi-
sesti kehittää sellaiseksi, jossa yksilö voisi kokea työn imua. Työuupumus usein kertoo 
työn imun olemattomuudesta. Hakasen (2011) mukaan työn imua voi kokea vain, jos 
psykologiset perustarpeet täyttyvät. Jotta työpaikkoja voisi kehittää suotuisaksi työn 
imun kokemiselle, tulee siis kehitystyössä ottaa huomioon työntekijän psykologiset pe-
rustarpeet. Työn imuun pääseminen pitäisi olla siis yksi tavoite, jolla on itseisarvo työ-
hyvinvointia kehittäessä. Työn imussa voittaa sekä yksilö että työnantaja, koska yksilö 
haluaa olla tehokas ja on sitä myös tulevaisuudessa, koska pysyy työkuntoisena. 

Työn imun lisäksi autonomia sekä päätöksenteko ja -vaikuttamismahdollisuudet ovat 
nähty tärkeinä liiallista työkuormitusta ehkäisevinä tekijöinä. Kuitenkin opettajien omat 
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vaikuttamismahdollisuudet muutokseen uupumukseen johtavissa tekijöissä nähdään 
vähäisinä (Brown 2002, s. 7). Lisäksi on haastavaa tietää jokaisen opettajan omia yksi-
löllisiä tarpeita sekä antaa jokaiselle mahdollisuus tehdä hallinnollisen tason päätöksiä, 
koska erilaisia preferennsejä on yhtä paljon kuin on ihmisiäkin selviytymisstrategioi-
neen (Troman & Woods 2000, 256). 

7.3   Jatkotutkimus 

Tutkimusta tehdessä nousi tutkijalle mieleen useita seikkoja, joiden osalta tutkimusta 
voisi kehittää. Tutkimuksessa käsiteltiin kokemusta sekä ikää, mutta monet muut tär-
keät muuttujat jätettiin huomioimatta. Esimerkiksi eri koulujen ja paikkakuntien vertailun 
lisääminen tutkimukseen olisi voinut tuottaa mahdollisesti tutkimustuloksia, jotka paljas-
taisivat jotain, mitä tämä tutkimus ei pystynyt tekemään. Iän ja työkokemuksen lisäksi 
jatkotutkimukseen voisi ottaa myös mukaan useampia opettajien henkilökohtaisia omi-
naisuuksia. Esimerkiksi sukupuolen on havaittu olevan yksi tekijä, joka on yhteydessä 
työkuormitukseen (Salmela-Aro & Read, 2017, s. 25). Lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, 
miten erilaiset oppimiskäsitykset sekä persoonallisuuspiirteet olisivat yhteydessä työ-
kuormitukseen yksilöllisellä tasolla. Tulevaisuudessa olisi hyvä pohtia työnkuormituk-
sen rinnalla myös työn innostavia tekijöitä, koska nämä kaksi aluetta eivät ole olemas-
sa erillään toisistaan vaan vaikuttavat toisiinsa vaa-an tavalla. Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin ainoastaan työkuormitukseen ja tulokset saattavat antaa liian polarisoidun 
kuvan, jonka mukaan opettajat ovat pelkästään kuormittuneita. Innostavuus huomioon 
ottaen olisi voitu saada hyvinkin erilaisia tuloksia tai selittäviä tekijöitä kuormituksen 
määrälle ja laadulle. Opettajien työssä innostavia asioita koskevissa vastauksissa moni 
opettaja toi esille oppilaat innostavana tekijänä. On merkillepantavaa, että oppilaat oli-
vat yksi vahvimmin edustettu teema käsiteltäessä myös kuormitustekijöitä. Olisi mie-
lenkiintoista tutkia esimerkiksi sitä, kuormittavatko vai innostavatko oppilaat enemmän. 

Lisäksi on huomionarvoista pohtia eri kuormitusteemojen vaikutusta toisiinsa. Voi olla, 
että opettaja kokee juuri sen takia kiirettä, että kokee ammatissa olevan paljon ylimää-
räisiä tehtäviä. Tässä tapauksessa kiire ei olisi ongelma vaan ylimääräiset työtehtävät. 
Tässä tutkimuksessa ei syy-seuraus-suhteisiin päästy syventymään syvällisesti, koska 
laajimmillaan niiden ymmärtäminen vaatisi erittäin laajaa yhteiskunnallista tutkimusta. 
Tässä pro gradu -tutkielmassa ei luonnollisesti ollut tarkoituksenmukaista lähteä tutki-
maan aihetta näin laajasti. Jatkotutkimuksessa olisikin hyvä selvittää, miten opettajat 
selittävät kuormitustaan työssä eli toisin sanoen: mistä kuormitusteemat johtuvat. 

On selvää, että iällä on yhteys työkuormitukseen. Olisi tärkeää pohtia, josko iän yhteys-
työkuormitukseen olisi epäsuora, eikä ikä itsessään kehittäisi ihmisen kykyä käsitellä 
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työn haasteita. Toisin sanoen, olisi mielenkiintoista tutkia, josko korkea ikä tarkottaisi 
sitä, että opettajalla on ollut paljon aikaa oppia ammatin hallintaa. Tästä näkökulmasta 
ikääntyneet opettajat eivät olisi automaattisesti parempia opettajia kuin nuoret. Taidot 
riippuisivat ainoastaan työssä vietetystä ajasta ja ikääntynyt, vasta-alkanut opettaja 
voisi olla yhtälailla työkuormittunut kuin nuori opettaja. 

8   Lopuksi 

Tämä tutkimus toimi ”suunnan-näyttäjänä” siitä miksi opettajat kuormittuvat työssään. 
Tutkimus oli loppujen lopuksi pintaraapaisu aiheeseen ja onkin toivottavaa, että tutki-
mus voisi toimia ikään kuin avaimena aiheeseen ja että lukija saisi tutkimuksesta työ-
kaluja sekä innostusta lähteä tutkimaan aihetta syvällisemmin. On erittäin tärkeää, että 
opettajien työhyvinvointia kehitetään, koska heidän kädenjälkensä näkyy vahvasti yh-
teiskunnassa kouluttamiensa sukupolvien kautta. Aihe on kuitenkin verrattain nuori tie-
teen piirissä käsitelty ilmiö ja vaatii paljon enemmän ymmärrystä, jotta voisimme joku 
päivä todeta, että opettajien työhyvinvointi on kehittynyt toivotulle tasolle ja vakiinnutta-
nut asemansa. Työtä siis on paljon ja suuri laiva kääntyy hitaasti. Yksilöt sekä hank-
keet, jotka tekevät töitä opettajien työhyvinvoinnin eteen, saavuttavat  kehitystyössä 
kuitenkin alati pieniä ja suuria voittoja. Tämä kehityskulku antaa toivoa siitä, että jokin 
sukupolvi meidän jälkeemme voi todeta, että uuttera panos työhyvinvoinnin eteen on 
kannattanut ja opetusala voi vihdoin astua kohti uusia haasteita. 
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