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TIIVISTELMÄ

TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) on Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön OECD:n toimesta toteutettu kansainvälinen opetuksen ja 
oppimisen tutkimus, johon osallistui 48 maata tai aluetta. Suomesta tutkimuk-
seen osallistui perusopetuksen vuosiluokilta 7–9 (10) lähes 150 rehtoria ja yli  
2 800 opettajaa.

Suomesta tutkimukseen osallistui lähes 150 rehtoria 
ja yli 2 800 opettajaa 

Tämä raportti keskittyy koulujen oppimisympäristöön ja opettajien työoloihin 
ja tapoihin, joilla opettajan työtä arvioidaan ja heitä palkitaan. Siinä arvioidaan 
myös, kohtaavatko opettajien ammatillisen osaamisen kehittymisen tarpeet ja 
niitä vastaava täydennyskoulutuksen tarjonta. TALIS tarkastelee rehtorien roolia 
ja heidän antamaansa tukea opettajille ja käsittelee niitä tekijöitä, jotka ovat 
yhteydessä opettajien työtyytyväisyyteen ja suoriutumiseen tehtävissään. Suo-
messa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja 
hanketta koordinoi Opetushallituksen asettama kansallinen ohjausryhmä.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertai-
lutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä. Tulokset 
kertovat eri maille, missä määrin muissa maissa on kohdattu samanlaisia kehit-
tämisen haasteita. Tutkimus antaakin osallistujamaille mahdollisuuden oppia 
toistensa lähestymistavoista ja ratkaisuista. Suomessa tuloksista on hyötyä 
valtakunnalliselle opetushallinnolle, koulutuksen järjestäjille sekä opettajille ja 
rehtoreille, jotka saavat laajaa kansainvälistä vertailutietoa koulusta toimintaym-
päristönä ja oman opetustyönsä kehittämisestä.

Opettajat ovat Suomessa korkeasti koulutettuja ja kelpoisia työssään. Tulosten 
mukaan he ovat tyytyväisiä ammattiinsa ja valitsisivat opettajan ammatin yhä, jos 
saisivat päättää siitä uudelleen. Työssään opettajat ovat innovatiivisia ja he kehit-
tävät uusia ideoita opettamiseen ja oppimiseen. Opettajat luottavat omiin kykyi-
hinsä ja suoriutumiseensa opetuksessa. Lisäksi oppilaiden ja opettajien suhteet 
ovat hyvät ja keskinäinen luottamus vahva. Oppilaiden hyvinvointi on opettajille 
tärkeää ja tämän takia he haluaisivat vaikuttaa opetusryhmäkokojen pienentämi-
seen.

Oppilaiden hyvinvointi on opettajille tärkeää
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Suomessa opettajat arvostavat paljon omaa työtään. Opettajuuden ja opettajan 
työn kehittymisen edellytykset ovatkin Suomessa hyvät. Paras indikaattori tälle 
on opettajan ammatin suosion säilyminen nuorten keskuudessa. Tärkeää on se, 
että opettajan ammattiin nuoria motivoi eniten se, että opettajana pääsee vaikut-
tamaan lasten ja nuorten kehittymiseen. Opettajat kuitenkin kokevat ristiriitaa 
työn arvostuksen ja palkan suhteen. Ammatin houkuttelevuutta lisäävät tekijät 
ovat koulutuksen yleinen arvostus yhteiskunnassa, opettajien palkka, resurssit 
kouluarjessa ja urakehitys.

Opettajien arviointikäytännöt ovat monipuolistuneet TALIS 2013 -tutkimuksesta. 
Opettajat muun muassa antavat oppilaille välittömästi palautetta oppituntityös-
kentelyn aikana ja kannustavat oppilaita entistä enemmän arvioimaan omaa työs-
kentelyään. Kirjallisen palautteen lisäksi opettajat antavat oppilaiden arvioida 
omaa edistymistään. Palautetta oppilaat saavat muillakin tavoin kuin pelkästään 
todistusten avulla. 

Silmiinpistävää TALIS 2018 -tuloksissa on se, että suurin osa kouluista tarjoaa 
uusille opettajille perehdytystä, mutta tästä huolimatta enemmistö opettajista 
ei ole osallistunut perehdyttämistoimintaan lainkaan. Suomi erottuu mento-
rointiohjelmien saatavuuden suhteen selvästi muista TALIS-maista. Suomalais-
kouluista vain vajaa viidennes tarjoaa kaikille koulun uusille opettajille mento-
rointiohjelmaa, kun esimerkiksi Ruotsissa sitä tarjotaan lähes joka toisessa 
koulussa. Mentorointi mahdollistaa vastavalmistuneiden opettajien ajantasaisen 
tietämyksen jakamisen koko koulun käyttöön ja toisin päin: kokeneempien opet-
tajien tietämyksen ja kokemuksen välittymisen uusille opettajille. Rehtorit pitävät 
mentorointia erittäin tärkeänä ja tarpeellisena toimintana. Mentorointi on myös 
tärkeä johtamisen väline koulun toimintakulttuurin muuttamisessa ja kehittämi-
sessä, mikä tulee huomioida myös rehtoreiden koulutuksessa.

Opettajien osallistuminen pitkäkestoiseen 
ammatillista kehittymistä tukevaan koulutukseen 
näyttää olevan hiipumassa 

Opettajien osallistuminen pitkäkestoiseen ammatillista kehittymistä tukevaan 
koulutukseen näyttää olevan hiipumassa. Kehittämistoiminnan pitää soveltua 
opettajan omiin ammatillisiin kehittymisen tarpeisiin ja sen pitää tarjota virik-
keitä uusien ideoiden ja tiedon soveltamiseen omassa luokkahuoneessa. Eniten 
opettajat kehittävät osaamistaan lukemalla ammattikirjallisuutta ja osallis-
tumalla erilaisiin kursseihin ja seminaareihin. Vähiten Suomessa hyödynne-
tään vertaishavainnointia, mikä on yleinen osaamisen kehittämiskeino muissa 
TALIS-maissa. Eniten suomalaisopettajat tarvitsevat oman ammatillisen osaa-
misen kehittämistä tieto- ja viestintätekniikan taidoissa ja oppilasarvioinnin 
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käytännöissä. Lisää tietämystä tarvitaan myös erityisen tuen tarpeessa olevien 
oppilaiden opettamisessa, oppilaiden käyttäytymisen ja luokkatilanteiden hal-
linnassa ja opetussuunnitelmatietoudessa.

TALIS 2018 -tulokset raportoidaan kaksivaiheisesti siten, että nyt julkaistava 
raportti on tutkimustulosten ensimmäinen osa. Tutkimustulosten toinen osa jul-
kaistaan maaliskuussa 2020.
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LUKIJALLE

Tämä raportti esittelee Opetuksen ja oppimisen kansainvälisen tutkimuksen 
(TALIS 2018 – Teaching and Learning International Survey) perusopetuksen vuo-
siluokkien 7–9 (10) ensituloksia Suomessa. TALIS 2018 -tutkimuksessa keskity-
tään koulujen oppimisympäristöihin ja opettajien työoloihin. Tutkimuksen tavoit-
teena on tuottaa tutkimukseen osallistuville maille kansainvälistä vertailutietoa 
opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä. Tulokset kerto-
vat eri maille, missä määrin muissa maissa on kohdattu samanlaisia kehittämi-
sen haasteita, ja antavat osallistujamaille mahdollisuuden ottaa oppia toistensa 
linjauksista ja lähestymistavoista.

Tutkimuksessa selvitettiin koulujen johtamista ja työilmapiiriä sekä opettajan 
työtä, sen kehittämistä ja arviointia. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin opetta-
jien pedagogisia opetuskäytänteitä ja niiden vaikuttavuutta sekä opettajien oman 
ammatissa tarvittavan osaamisen kehittämistä. Tutkimuksessa ei arvioitu yksit-
täisten koulujen, opettajien tai rehtoreiden suorituksia, vaan kokonaisvaltaisesti 
maakohtaisia kokonaistietoja. Tulokset antavat käsityksen siitä, miten opettajat ja 
rehtorit kokevat työssään oman oppimisympäristönsä.

TALIS on syntynyt osana Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n 
Indicators of Education Systems (INES) -projektia. INES-projektissa on kehitetty 
noin 25 vuoden ajan indikaattoreita, joiden avulla vertaillaan eri OECD-maiden 
koulutusjärjestelmiä, oppimisympäristöjä ja oppimistuloksia.

TALIS 2018 -tutkimus on OECD:n johtama hanke, jota koordinoi kansainvälinen 
oppimistulosten arviointijärjestö IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement). Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylänä yli-
opiston Koulutuksen tutkimuslaitos, jonka vastuulla oli tutkimuksen kansallinen 
toteutus ja ensimmäisten tulosten raportointi. Suomessa tutkimuksen rahoitti 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat edustajat 
Opetushallituksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetusalan Ammattijär-
jestö OAJ:stä, Suomen kuntaliitosta, Helsingin yliopistosta, Kansallinen koulu-
tuksen arviointikeskus Karvista ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimus-
laitoksesta. 

Kansainvälisen TALIS 2018 -tutkimuksen tuloksiin voi tutustua OECD:n verkko-
sivuilla osoitteessa http://www.oecd.org/talis. Tutkimuksen kansallisia tuloksia 
on esitelty Koulutuksen tutkimuslaitoksen sivulla http://ktl.jyu.fi/talis ja Opetus-
hallituksen sivulla https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuk-
sen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018. 

http://www.oecd.org/talis
http://ktl.jyu.fi/talis
https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018
https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018
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TALIS 2018 -hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana laaja 
yhteistyöverkosto. Olemme saaneet arvokasta palautetta hankkeen ohjausryh-
mältä ja yhteistyökumppaneilta. Lämpimät kiitokset Koulutuksen tutkimus-
laitoksen työntekijöille, jotka osallistuivat aineiston keräämiseen. Erityisesti 
haluamme kiittää kouluja, rehtoreita, opettajia ja ennen kaikkea koulujen vastuu-
henkilöitä sujuvasta yhteistyöstä.

Tekijät
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1  KANSAINVÄLINEN OPETUKSEN JA 
OPPIMISEN TUTKIMUS TALIS 2018 
– TARKASTELUN KOHTEENA 
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 
7–9 (10) OPETTAJAT JA REHTORIT

1 .1 Kansainvälinen opetuksen ja oppimisen tutkimus

TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) on Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön OECD:n johdolla toteutettu kansainvälinen opetuksen ja 
oppimisen tutkimus. Ensimmäinen tutkimuskierros toteutettiin vuosina 2007–2008, 
jolloin siihen osallistui 24 maata. Suomi ei ollut mukana TALIS 2008 -tutkimuk-
sessa. Ensimmäisestä tutkimuksesta saatujen hyvien kokemusten perusteella jär-
jestettiin järjestyksessään toinen TALIS 2013 -tutkimus, johon osallistui 34 maata 
viidestä maanosasta. Tuolloin tutkimukseen osallistui kaikkiaan noin 107 000 
perusasteen 7–9 (10) vuosiluokan (jatkossa yläkoulu) opettajaa, jotka edustivat yli  
4 miljoonaa opettajaa. Rehtoreita tutkimukseen osallistui noin 6 000. Kolmannessa 
TALIS 2018 -tutkimuksessa osallistuneiden maiden määrä laajeni 14 maalla ts. 
osallistuvia maita ja alueita oli yhteensä 48 kuudesta maanosasta. Tutkimukseen 
osallistui kaikkiaan yli 150 000 yläkoulun opettajaa, jotka edustivat noin 24 miljoo-
naa opettajaa. Rehtoreita tällä kierroksella tutkimukseen osallistui noin 9 000.

TALIS 2018 -tutkimuksessa kaikki osallistujamaat ja -alueet ottivat osaa ydin-
alueen kartoitukseen, joka kohdistui kansainvälisessä ISCED-koulutusluoki-
tuksessa tasolle 21.  Suomessa TALIS 2018 -tutkimus toteutettiin yläkoulussa 
vuosiluokilla 7–9 (10). Vuoden 2013 tutkimus toteutettiin myös perusopetuksen 
vuosiluokilla 1–6 (ISCED 1) sekä keskiasteella eli lukioissa ja ammatillisissa oppi-
laitoksissa (ISCED 3). TALIS 2013 -tutkimuksen tulosten perusteella päätettiin 
osallistua TALIS 2018 -tutkimuksessa vain ydinalueen (ISCED 2) kartoitukseen.

TALIS 2018 -tulokset raportoidaan kaksivaiheisesti siten, että nyt julkaistava 
raportti on tutkimustulosten ensimmäinen osa. Tässä ensimmäisessä osassa 
keskitytään lähinnä yläkoulun opettajien ja rehtoreiden taustatietojen lisäksi 
heidän työkokemukseen, koulutustaustaan, opetuskäytänteisiin, koulujen  

1 TALIS 2018 -tutkimuksessa on käytetty kansainvälistä ISCED 2011 (Unesco International Standard Classification 
of Education) -koulutusluokitusta. Se on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota 
käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa 
koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan jaotella tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton 
koulutus. (Ks. tarkemmin http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html.) 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html
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työympäristöön, työtyytyväisyyteen, perehdytykseen ja ammatillisen osaa-
misen kehittämiseen. Tutkimustulosten toinen osa julkaistaan maaliskuussa 
2020. Silloin raportoidaan tulokset, jotka liittyvät pääasiallisesti yläkoulun 
opettajien ja rehtoreiden ammattitaitoon ja sen vahvistamiseen. 

Tämän raportin kuvioihin valitut maat Suomen ohella ovat Ruotsi, Norja, Tanska 
ja Viro. Nämä maat valittiin opetusperinteiden kannalta mielenkiintoisimpina 
vertailumaina Suomelle ja kyseiset maat olivat myös vertailukohteina TALIS 2013 
-tutkimuksen tulosraportissa (Taajamo, Puhakka & Välijärvi, 2014). Tästä eteen-
päin näihin maihin viitataan termillä vertailumaat. Suomen TALIS 2013 -rapor-
tissa ei esitelty Islannin tuloksia, koska Islanti oli päättänyt opettajiensa tietosuo-
jan takia poistattaa oman aineistonsa kansainvälisestä kaikkien maiden aineistot 
käsittävästä aineistosta. Tässä raportissa Islannin tuloksia ei ole julkaistu vertai-
lumaiden joukossa edellä mainitusta syystä johtuen.

OECD-MAAT
OECD:N ULKOPUOLISET MAAT
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TAULUKKO 1 TALIS 2018 -TUTKIMUKSEEN (ISCED 2) OSALLISTUNEET MAAT 
JA ALUEET 

OECD-maat (yht. 30): Muut maat (yht. 18):

Alankomaat*, Australia*, Belgia*, Chile*, Englanti*, 
Espanja*, Etelä-Korea*, Islanti*, Israel*, Italia*, Itävalta, 
Japani*, Kanada (Alberta)*, Latvia*, Liettua, Meksiko*, 
Norja*, Portugali*, Ranska*, Ruotsi*, Slovakia*, Slovenia, 
Suomi*, Tanska*, Tšekki*, Turkki, Unkari, Uusi-Seelanti, 
Viro*, Yhdysvallat*

Arabiemiraatit*, Argentiina (Buenos Aires), 
Brasilia*, Bulgaria*, Etelä-Afrikka, Georgia, 
Kazakstan, Kiina (Shanghai), Kolumbia, Kroatia*, 
Kypros*, Malta, Romania*, Saudi-Arabia, 
Singapore*, Taiwan, Venäjä, Vietnam

*TALIS 2013 -tutkimukseen osallistuneet maat. Tuolloin tutkimukseen osallistuivat myös Malesia, Puola ja 
Serbia.

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat opettajien ja rehtoreiden näkemyksiin, mieli-
piteisiin ja uskomuksiin omasta työstään. Tässä mielessä tulokset ovat opetta-
jien subjektiivisia näkemyksiä asioiden tilasta. Tällainen tieto antaa käsityksen 
siitä, miten opettajat näkevät oppimisympäristöt, joissa he työskentelevät, ja 
mikä heitä motivoi. Tulokset auttavat arvioimaan nykyisen koulutuspolitiikan 
onnistuneisuutta sekä sitä, miten politiikkaa toteutetaan käytännössä. Tuloksia 
luettaessa ja tulkittaessa on hyvä pitää mielessä, että kysymyksessä on kan-
sainvälinen tutkimus ja näin huomioida kansallisten kulttuurien ulottuvuudet. 
Opettajat ja rehtorit ovat vastanneet kyselyssä valitsemalla valmiiksi annetuista 
vaihtoehdoista sopivimman.

1 .2 Toteutus Suomessa

Suomessa TALIS-tutkimuksen kohdeperusjoukon muodostivat yläkoulut, joita 
otantahetkellä syksyllä 2016 oli 722 (vastaava koulujen määrä vuoden TALIS 2013 
-tutkimuksessa oli 734; jatkossa vuoden 2013 luvut esitetty sulkeissa). Otoksen 
ulkopuolelle rajattiin sellaiset yläkoulut, joiden opetuskieli oli muu kuin suomi 
tai ruotsi. Tällaisia kouluja oli 8 (8). Tutkimuksen perusjoukkoon ei kuulunut eri-
tyiskoulut. Perusjoukko kattoi 98,9 prosenttia kaikista yläkouluista. Yläkoulut ja 
niiden opettajat valittiin satunnaisotannalla. Suomessa tutkimukseen valittiin 
satunnaisesti 150 (152) yläkoulua. Tutkimus toteutettiin 148 (146) yläkoulussa, 
joista ruotsinkielisiä oli 10 (11).

Kansainvälisten ohjeiden mukaisesti Suomen opettajien kohderyhmän muo-
dostivat sellaiset opettajat, jotka osana tavanomaisia tehtäviään nykyisessä 
koulussaan antoivat opetusta vuosiluokkien 7–9 sekä lisäopetuksen (vl 10) oppi-
laille kyseisenä kouluvuonna. Mitään minimirajaa opetuksen määrälle ei ase-
tettu ja mukaan luettiin myös yksittäisen oppilaan opettaminen. Tutkimuksen 
kohderyhmästä suljettiin pois sijaiset (alle 6 viikon sijaisuus), pitkällä lomalla 
tai vapaalla olevat opettajat, koulunkäyntiavustajat, pedagoginen tukihenkilöstö 
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(mm. opinto-ohjaajat), terveys- ja sosiaalialan tukihenkilöstö sekä opettajat, 
jotka eivät opettaneet lainkaan vuosiluokkien 7–9 tai lisäopetuksen (vl 10) oppi-
laita.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Suomessa keväällä 2018 opettajille ja 
rehtoreille suunnatuilla kyselyillä. Kysely toteutettiin suomen- ja ruotsinkie-
lisenä sähköisesti verkossa tai vaihtoehtoisesti paperikyselynä. Kyselyyn vas-
taaminen vei aikaa noin 45–60 minuuttia. Vastaukset käsiteltiin luottamuksel-
lisesti. Tutkimusaineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä opettajia, rehtoreita tai 
kouluja.

TALIS 2018 -tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla 3 026 (2 999) suoma-
laisopettajaa, joista 2 851 (2 739) vastasi kyselyyn. Tutkimukseen valituista 
opettajista 16 ei toiminut enää ko. koulun opettajana, 29 opettajaa ei kuulunut 
kohde perusjoukkoon ja 9 samaa opettajaa oli valittu useammasta kuin yhdestä 
koulusta. Opettajien vastausaste oli 94 (91) prosenttia. Opettajista 2 823 (2 640) 
vastasi kyselyyn verkossa ja 28 (99) paperilla. Otoksessa oli ruotsinkielisiä opet-
tajia 185 (201), ja heistä 176 (192) vastasi kyselyyn. Rehtoreista kyselyyn vastasi 
verkossa 138 (144) ja paperilla 10 (2).
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2  OPETTAJAT KELPOISIA 
TYÖTEHTÄVÄÄNSÄ

2 .1 Opettajien taustatiedot

TAULUKKO 2 .1 OPETTAJAT TALIS-MAISSA JA SUOMESSA  
(muutos verrattuna vuoteen 2013 on merkitty sulkeissa nuolilla)

Yläkoulun opettaja TALIS-maissa Yläkoulun opettaja Suomessa 

opettajista 69 % naisia (↑) opettajista 70 % naisia (↓)

on 43-vuotias (–) on 45-vuotias (↑)

92 % on suorittanut yliopisto- tai vastaavan tutkinnon 
(↑)

97 % on suorittanut yliopisto- tai vastaavan tutkinnon 
(↑)

n.a. 96 % on saavuttanut opettajan kelpoisuuden (n.a.)

on toiminut opettajana 17 vuotta (↑) on toiminut opettajana 16 vuotta (↑)

halusi ensisijaisesti opettajaksi 69 % (n.a.) halusi ensisijaisesti opettajaksi 59 % (n.a.)

opettaa opetusryhmää, jossa on 25 oppilasta (24,5) ↑ opettaa opetusryhmää, jossa on 18 oppilasta (–)

n.a. Ei TALIS 2018 ja TALIS 2013 -tuloksissa

Suomalaisopettaja on korkeasti koulutettu 45-vuotias nainen, jolla on 16 vuoden 
työkokemus opettajan työstä. Suomalaisopettajista 7 % oli alle 30-vuotiaita, 58 % 
oli 30–49-vuotiaita ja 35 % oli 50-vuotiaita tai vanhempia. Muodollista koulutusta 
tai kelpoisuutta opettajan ammattiin ei ollut 4 %:lla opettajista. Opettajat olivat 
kaiken kaikkiaan toimineet opettajana yhteensä 16 vuotta ja nykyisessä kou-
lussaan keskimäärin 10 vuotta. Muissa kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä ja 
muissa kuin kasvatusalan tehtävissä heillä oli kokemusta noin 3 vuotta. Nuoret, 
alle 30-vuotiaat, opettajat ilmoittivat opettajuuden ensisijaiseksi uravaihtoeh-
dokseen 21 %-yksikköä enemmän kuin 50-vuotiaat tai sitä vanhemmat opettajat. 
Suomessa miesten osuus opettajissa oli kasvanut 2,5 %-yksiköllä vuodesta 2013 
eli sukupuolten välinen epäsuhta oli hieman tasoittunut. Opettajat olivat keski-
määrin vuoden vanhempia kuin vuonna 2013. Uusien opettajien (enintään 5 vuotta 
työkokemusta) osuus oli vähentynyt vuodesta 2013 noin 2 %-yksiköllä. Opetus-
ryhmien koko ei ollut muuttunut vuodesta 2013. (Taulukko 2.1; OECD, 2019.)
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KUVIO 2 .1 NAISTEN OSUUS OPETTAJISSA (%) KAIKISSA TALIS 2018 
-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEISSA MAISSA
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TALIS-, OECD- ja EU-maiden opettajista oli lähes 70 % naisia kuten Suomessa 
(kuvio 2.1). Naisia oli yli puolet opettajista kaikissa TALIS-tutkimukseen osallistu-
neissa maissa Japania (42 %) lukuun ottamatta. Sukupuolten välinen epäsuhta oli 
suurin Latviassa, jossa yhdeksän opettajaa kymmenestä oli nainen.
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KUVIO 2 .2 OPETTAJIEN IKÄJAKAUMAT (%)

Kovin paljon eroavuuksia opettajien ikäjakaumissa ei vertailumaiden välillä 
ollut lukuun ottamatta Viroa, jossa vanhempien opettajien ikäryhmään kuului 
yli puolet kaikista opettajista. Norjassa nuorten opettajien osuus oli hieman 
suurempi kuin muissa vertailumaissa. Suomessa nuorten, alle 30-vuotiaiden, 
opettajien osuus oli vuodesta 2013 vähentynyt 0,8 %-yksikköä ja 30–49-vuotiaiden 
opettajien osuus oli vähentynyt 1,7 %-yksikköä. Sen sijaan 50-vuotiaat ja sitä van-
hempien opettajien määrä oli lisääntynyt 2,5 %-yksiköllä. Ruotsissa puolestaan 
nuorten opettajien osuus oli lisääntynyt 1,3 %-yksikköä ja 50-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien 1,2 %-yksikköä. Sen sijaan 30–49-vuotiaiden osuus opettajissa oli 
hieman (2,5 %-yksikköä) laskenut. Norjassa vanhemmat opettajat olivat vähen-
tyneet 4,0 %-yksiköllä. Myös Tanskassa nuorempien opettajien osuus oli hieman 
lisääntynyt (2,8 %-yksikköä) opettajakunnassa. Virossa 30–49-vuotiaiden opetta-
jien osuus oli vähentynyt 5,2 %-yksikköä ja vanhempien opettajien osuus oli kas-
vanut 5,5 %-yksiköllä. (Kuvio 2.2; OECD, 2019.)



17OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

TALIS-maissa opettajien keskimääräinen ikä oli noin 43 vuotta ja OECD-maissa 
44 vuotta. Maiden välillä esiintyi suurta vaihtelua: Nuorimmat opettajat eli alle 
40-vuotiaat olivat Arabiemiraateissa, Maltassa, Sanghaissa, Saudi-Arabiassa, 
Singaporessa, Turkissa ja Vietnamissa. Vanhimmat opettajat eli yli 48-vuotiaat 
olivat Bulgariassa, Georgiassa, Italiassa, Liettuassa ja Portugalissa ja Virossa. 
(OECD, 2019.) 
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KUVIO 2 .3 OPETTAJIEN KOULUTUSTAUSTA (%)
*Ammatillisen opistoasteen koulutus (mm. merkonomi, sairaanhoitaja, teknikko) on poistunut vuosituhannen 
vaihteessa Suomessa. Nykyään opistoasteen tutkintojen tilalla ovat osin ammattikorkeakoulututkinnot ja osin 
toisen asteen tutkinnot.
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Suomessa opettajat olivat pääasiassa suorittaneet ylemmän korkeakoulutut-
kinnon eli maisterin tutkinnon (91 %). Virossa 71 % ja Ruotsissa 65 % opettajista 
olivat maistereita. Tanska poikkesi selvästi muista vertailumaista, jossa enem-
mistö opettajista eli 84 % oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (kandi-
daatin tutkinnon). (Kuvio 2.3.)   

Opettajien koulutustausta vaihteli maasta riippuen. Kun tarkastellaan OECD-
maita, niin keskimäärin 50 % opettajilla oli alempi korkeakoulututkinto tai amma-
tillinen opistoasteen tutkinto. Opettajista yli 75 %:lla oli maisterin tutkinto Kroa-
tiassa, Tšekeissä, Suomessa, Georgiassa, Italiassa, Portugalissa ja Slovakiassa. 
(OECD, 2019.)
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Suomessa opettajien ilmoittamana opetusryhmän keskimääräinen koko oli  
18 oppilasta ja keskihajonta oli 9 (kuvio 2.4). Virossa oli yhdessä Georgian kanssa 
pienimmät opetusryhmien koot (17) vertailtaessa kaikkia TALIS-maita. Suo-
messa, Norjassa ja Virossa opetusryhmien keskimääräinen koko ei ollut muut-
tunut vuodesta 2013. Ruotsissa se oli kasvanut reilulla yhdellä (1,3) oppilaalla ja 
Tanskassa yhdellä oppilaalla. (OECD, 2019.)
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KUVIO 2 .5 OPETUSRYHMIEN KESKIMÄÄRÄISTEN KOKOJEN JAKAUTUMIEN 
ERI KYMMENYKSILLE (10 ., 50 . JA 90 .)

Suurimman ja pienimmän kymmenyksen (alin 10 % ja ylin 10 %) ero opetusryh-
mien koossa oli 14 oppilasta Suomessa. Tämä oli pienempi kuin Norjassa  
(4 oppilasta), Ruotsissa (5 oppilasta) ja Virossa (5 oppilasta), mutta suurempi kuin 
Tanskassa (–5 oppilasta). TALIS-maita tarkasteltaessa pienimmän ja suurimman 
kymmenyksen ero oli 19 oppilasta, joka oli sama kuin Virossa ja Ruotsissa. (Kuvio 
2.5.)
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2 .2  Opettajilla vaativa ja muuttuva työ

2 .2 .1  Opettajilla oli paljon työkokemusta
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KUVIO 2 .6 OPETTAJIEN TYÖKOKEMUS VUOSINA

Suomessa opettajilla oli keskimäärin 16 vuoden työkokemus opetustehtävissä. 
Myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja TALIS-maissa opettajilla oli vähintään  
15 vuotta opetuskokemusta. Viro poikkesi tässä selvästi, koska siellä opettajilla 
oli noin 7–8 vuotta enemmän työkokemusta opetustehtävistä kuin muissa vertai-
lumaissa. Virossa oli myös vertailumaiden vanhimmat opettajat. 
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Suomessa noviisiopettajien (enintään viisi vuotta opettajakokemusta) määrä oli 
vähentynyt noin 2 %-yksiköllä vuodesta 2013. Ruotsissa puolestaan noviisiopet-
tajien määrä oli lisääntynyt 5 %-yksiköllä ja Virossa 3 %-yksiköllä. (OECD, 2019.)

2 .2 .2  Suomessa naapurimaihin nähden oli vähiten aikaa 
opetukseen 
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KUVIO 2 .7 AJANKÄYTTÖ (%) ERI TOIMINTOIHIN OPPITUNNILLA OPETTAJIEN 
ILMOITTAMANA

Suomessa varsinaiseen opetukseen jäi oppitunnista aikaa 80 %, järjestyksen yllä-
pitoon kului 14 % ja hallinnollisiin tehtäviin 6 %. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
varsinaiseen opetukseen jäi 2 %-yksikköä enemmän aikaa kuin Suomessa. Virossa 
varsinaiseen opetukseen jäävä aika oli suurin (86 %). (Kuvio 2.7.) Suomessa var-
sinaiseen opetukseen käytetty aika väheni 0,7 %-yksiköllä, hallinnolliset tehtävät 
lisääntyivät 0,2 %-yksiköllä kuin myös opetusryhmän järjestyksen ylläpitoon liit-
tyvät tehtävät lisääntyivät 0,5 %-yksiköllä vuodesta 2013. Opettajan sukupuolella 
tai koulun sijainnilla ei ollut merkitystä varsinaiseen opetukseen jäävään aikaan, 
mutta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden määrä pienensi hieman varsinaiseen opetukseen jäävää aikaa. (OECD, 2019.) 



22 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Sekä TALIS- että OECD-maissa opettajat ilmoittivat, että 78 % oppitunnista voi-
daan keskittyä varsinaiseen opetukseen ja opiskeluun. Järjestyksen ja kurin 
ylläpitoon kului 13 % ja erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin kului 8 % oppitunnista. 
Eniten opettajat pystyivät keskittymään varsinaiseen opetukseen Virossa ja Venä-
jällä (86 % ajasta). Vähiten (65–70 %) puolestaan Brasiliassa, Chilessä, Saudi- 
Arabiassa ja Etelä-Afrikassa. (OECD, 2019.)

Varsinaiseen opetukseen käytetty aika oli suhteessa opettajien kokemukseen ja 
ikään. Kaikissa OECD-maissa ja melkein kaikissa TALIS-maissa kokeneet opetta-
jat (yli viisi vuotta opettajakokemusta) kokivat pystyvänsä käyttämään enemmän 
aikaa varsinaiseen opetukseen kuin noviisiopettajat. Myös vanhimman ikäryhmän 
(50-vuotiaat tai sitä vanhemmat opettajat), joilla oli enemmän kuin 20 vuotta 
opettajakokemusta, pystyivät keskittymään enemmän varsinaiseen opetukseen. 
(OECD, 2019.)

38

36

39

40

42

33

20

21

19

16

19

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 h

TALIS-maat

Viro

Tanska

Norja

Ruotsi

Suomi

Opettaminen Opettaminen ja siihen liittyvät tehtävät

KUVIO 2 .8 OPETTAMISEEN JA OPETUKSEEN LIITTYVIIN TEHTÄVIIN 
KÄYTETTY TYÖAIKA KOKONAISELLA KALENTERIVIIKOLLA (H) OPETTAJIEN 
ILMOITTAMANA



23OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Suomessa opettajat käyttivät varsinaiseen opettamiseen aikaa noin 21 tuntia vii-
kossa. Se oli Viron ohella vertailumaiden suurin viikkotuntimäärä. Vertailumaista 
vähiten opettamiseen käytettiin viikossa aikaa Norjassa (16 h). Norjalaisopetta-
jien opetukseen käyttämä aika oli TALIS-maiden pienin viikkotuntimäärä. (Kuvio 
2.8.) Eniten varsinaiseen opetukseen käytettiin viikkotunteja Brasiliassa (22 h), 
Chilessä (29 h), Saudi-Arabiassa (21 h), Etelä-Afrikassa (26 h) ja Turkissa (25 h) 
(OECD, 2019).

Opettamiseen, tuntisuunnitteluun, suoritusten arviointiin ja muihin opetukseen 
liittyviin tehtäviin käytettiin Suomessa yhteensä 33 tuntia viikossa. Se oli vertai-
lumaiden pienin viikkotuntimäärä. Ruotsissa käytettiin yhteensä 42 viikkotuntia 
opettamiseen ja siihen liittyvin tehtäviin. Tämä oli vertailumaissa suurin viikko-
tuntimäärä, mutta pienempi kuin monissa englanninkielisissä ja Aasian maissa, 
joissa viikkotuntimäärä oli 43–56 h. Suurin viikkotuntimäärä (56 h) on japanilai-
silla opettajilla. (Kuvio 2.8; OECD, 2019.)

TALIS-maissa opettajat käyttivät opettamiseen ja siihen liittyviin tehtäviin 38 viik-
kotuntia, kun OECD-maissa vastaava tuntimäärä oli 39 tuntia. Tunnin ero oli myös 
varsinaiseen opettamiseen käytetyssä ajassa: TALIS-maissa se oli 20 h ja OECD-
maissa 21 h. (Kuvio 2.8; OECD, 2019.) 

Varsinaiseen opettamiseen käytetty viikkotuntimäärä oli hieman lisääntynyt vuo-
desta 2013 Tanskassa (0,5 h), Norjassa (0,8 h) ja Ruotsissa (1,0 h). Suomessa ja 
Virossa opettamisen viikkotuntimäärä ei ollut muuttunut viidessä vuodessa lain-
kaan. (OECD, 2019).
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2 .2 .3  Suomessa tieto- ja viestintäteknologian käyttö 
opetuksessa lisääntyi 
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Opettajilta tiedusteltiin, mitä ja kuinka usein he tekivät opettaessaan tiettyjä 
asioita. Suomalaisopettajien kaksi suosituinta (73 %) opetuskäytännettä oli selit-
tää oppitunnilla, mitä he odottavat oppilaiden oppivan, ja miten uusi aihe liittyy jo 
aiemmin käsiteltyyn aiheeseen. Opettajista 68 % viittasi johonkin arkielämässä 
tai työssä kohdattavaan ongelmaan osoittaakseen, miksi uusi tieto on hyödyllistä. 
Noin puolet (51 %) sekä Suomen että TALIS-maiden opettajista antoi oppilaiden 
käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppitunnilla. Eniten tätä opetuskäytännettä 
hyödynnettiin Tanskassa, jossa opettajista 90 % oli ottanut tieto- ja viestintä-
teknologian mukaan opetukseen. Japanissa (18 %), Kiinan Sanghaissa (24 %) 
ja Taiwanissa (15 %) TVT:tä käytettiin opetuksessa kaikkein vähiten. Suomessa 
opettajista vain 37 % antoi oppilaille sellaisia tehtäviä ratkottavaksi, joissa vaa-
dittiin kriittistä ajattelua. Tämä opetuskäytänne oli muissa TALIS-maissa suosi-
tumpi Japania (13 %) ja Suomea lukuun ottamatta. (Kuvio 2.9; OECD, 2019.)

Suomessa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppitunneilla oli opetus-
käytänteistä lisääntynyt kaikkein eniten: vuonna 2013 opettajista 18 % ilmoitti 
käyttävänsä TVT:tä opetuksessa, kun vuonna 2018 vastaava osuus oli kasvanut 
51 %:iin. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa oli viimeisen 
viiden vuoden aikana lisääntynyt TALIS-maista eniten Suomessa (33 %-yksikköä), 
Israelissa (33 %-yksikköä), Romaniassa (30 %-yksikköä) ja Ruotsissa  
(30 %-yksikköä). (OECD, 2019.)
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2 .2 .4  Arviointimenetelmät monipuolistuivat
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TALIS-tutkimuksessa kysyttiin opettajilta, kuinka usein he käyttävät erilaisia 
arviointimenetelmiä opetusryhmänsä oppilaita arvioidessaan. Suomessa 86 % 
opettajista toteutti oman arvioinnin ja 79 % tarkkaili oppilaiden työskentelyä tie-
tyissä tehtävissä ja antoi välittömästi palautetta. Nämä kaksi arviointimenetel-
mää olivat käytetyimpiä myös muissa vertailumaissa Norjaa lukuun ottamatta. 
Siellä opettajat arvoivat oppilaitaan eniten (82 %) antamalla kirjallista palautetta 
arvosanan lisäksi. Tämä puolestaan oli arviointimenetelmistä Suomessa vähiten 
(38 %) käytetty. (Kuvio 2.10.)

Suomessa kaikkien arviointimenetelmien osuudet olivat kasvaneet vuodesta 
2013: Opettajan oman arvioinnin toteuttaminen oli lisääntynyt 20 %-yksiköllä2, 
oppilaiden oma arviointi omasta edistymisestään 18 %-yksiköllä, kirjallisen 
palautteen antaminen arvosanan lisäksi 13 %-yksiköllä ja oppilaiden työsken-
telyn seuraaminen ja välittömän palautteen antaminen 3 %-yksiköllä.  (OECD, 
2019.)

TALIS-maissa 80 % opettajista ilmoitti, että he usein tai aina havainnoivat oppilai-
den työskentelyä ja antoivat välitöntä palautetta sekä 76 % toteutti oman arvioin-
tinsa oppilaista. Opettajista 60 % ilmoitti antavansa arvosanan lisäksi kirjallista 
palautetta ja alle puolet (43 %) ilmoitti antavansa oppilaiden arvioida omaa edis-
tymistään. OECD-maissa näiden arviointimenetelmien käyttö oli likimain samaa 
luokkaa kuin TALIS-maissa. (OECD, 2019.)

2  OECD muutti vuodesta 2013 vastausvaihtoa, joka oli ”Kehitän ja toteutan oman arviointini” vuoteen 2018 
”Toteutan oman arviointini”. Suuri muutos voi johtua uudesta kysymyksenasettelusta.
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2 .2 .5  Opettajat olivat avoimia muutokselle
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Suomessa 79 % opettajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että 
suurin osa heidän kollegoistaan pyrkii kehittämiään uusia ideoita opettamiseen ja 
oppimiseen. Opettajista 75 % tuki toisiaan konkreettisesti uusien ideoiden toteut-
tamisessa ja 74 % pyrki löytämään uusia ratkaisutapoja ongelmiin. Suomessa 
69 % opettajista oli avoimia muutokselle, kun vertailumaissa ja TALIS-maissa 
opettajat olivat avoimempia muutokselle kuin Suomessa. Kaiken kaikkiaan niin 
TALIS-maissa kuin vertailumaissakin opettajat olivat hyvin innovatiivisia. (Kuvio 
2.11.)

Myös rehtorit Suomessa olivat samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että 
opettajat ovat innovatiivisia työssään. Rehtoreista 91 % oli sitä mieltä, että koulu 
tukee mieluusti uusien ideoiden kehittämistä ja että koulussa otetaan uudet ideat 
mielellään vastaan (88 %). Lisäksi koulussa reagoidaan tarvittaessa nopeasti 
erilaisiin muutoksiin (84 %) ja tunnistetaan sellaiset tilanteet välittömästi, kun on 
tarve tehdä asioita uudella tavalla (79 %). (OECD, 2019.)

Rehtoreilla niin Suomessa kuin muissa vertailumaissa oli opettajia vahvempi 
usko siihen, että opettajat ovat avoimia muutoksille ja kehittävät uusia ideoita 
opettamiseen. Kaikissa vertailumaissa opettajien vanhimmassa ikäryhmässä 
(50-vuotiaat ja sitä vanhemmat) oltiin avoimempia muutokselle kuin heitä nuo-
rempien opettajien ikäryhmissä. Naisten ja miesten välillä ei ollut juuri eroja 
Norjaa lukuun ottamatta. Siellä naiset olivat miehiä avoimempia muutokselle. 
Myöskään koulun sijainnilla, koulutyypillä (julkinen/yksityinen) tai ns. erityisryh-
mien oppilaiden (sosioekonomiselta asemaltaan heikommassa asemassa olevia 
oppilaita, erityisoppilaita tai maahanmuuttajaoppilaita) osuudella koulussa ei 
ollut merkitystä sille, miten avoimia opettajat ovat muutokselle. (OECD, 2019.)
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2 .2 .6  Opettajat luottivat omiin kykyihinsä
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Tutkimuksessa selvitettiin opettajien minäpystyvyyttä eli luottamusta omiin 
kykyihin opetuksessa. Opettajilta kysyttiin, missä määrin he voivat tehdä erilaisia 
asioita opetuksessaan. Suomessa 91 % opettajista pystyi tekemään (melko paljon 
tai paljon) hyviä kysymyksiä oppilaille, 90 % sai oppilaat ymmärtämään, miten 
odottaa heidän käyttäytyvän ja 85 % sai oppilaat noudattamaan sääntöjä. Muutkin 
kuviossa 2.12 esitetyt asiat lukeutuivat opettajien vahvuuksiin. Vähiten suoma-
laisopettajat luottivat omiin kykyihinsä tukea oppilaiden oppimista digitaalisen 
teknologian avulla (57 %). Vertailumaista Tanskassa opettajilla oli korkein (88 %) 
luottamus kykyihinsä hyödyntää digitaalista teknologiaa oppilaiden oppimisen 
tukemisessa ja Virossa se oli alin (53 %) (OECD, 2019).

Suomalaisopettajien oma arvio omasta taidostaan erilaisten arviointistrategioi-
den käyttämisessä oli lisääntynyt viiden vuoden aikana eniten (7,8 %-yksikköä). 
Lisäksi kyky antaa vaihtoehtoinen selitys hämmentyneille oppilaille oli kasvanut 
2,7 %-yksiköllä. Opettajan taidot hillitä opetusryhmässä häiritsevää käyttäy-
tymistä oli vähentynyt 3,7 %-yksiköllä vuodesta 2013. Myös se, että opettaja ei 
pysty tekemään selväksi oppilaille, miten odottaa heidän käyttäytyvän, oli vähen-
tynyt 2,7 %-yksiköllä. (OECD, 2019.)
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3  REHTORIT KORKEASTI KOULUTETTUJA 
JA KOKENEITA

3 .1 Rehtorien taustatiedot

TAULUKKO 3 .1 REHTORIT TALIS-MAISSA JA SUOMESSA  
(Muutos verrattuna vuoteen 2013 on merkitty sulkeissa nuolilla)

Yläkoulun rehtori TALIS-maissa Yläkoulun rehtori Suomessa

Rehtoreista 51,1 % on miehiä (–) Rehtoreista 53,5 % on miehiä (↓)

on 51-vuotias (↓) on 50-vuotias (↓)

96,0 % on suorittanut yliopisto- tai vastaavan 
tutkinnon (–)

99,5 % on suorittanut yliopisto- tai vastaavan 
tutkinnon (↓)

91,1 % on suorittanut opettajan koulutusohjelman (↑)
87,5 % on suorittanut opetushallinnon opinnot tai 
rehtoriopinnot (↑) ja
84,1 % on osallistunut opetusalan 
johtamisvalmennukseen tai kurssille (↑)

99,5 % on suorittanut opettajan koulutusohjelman (↑)
100,0 % on suorittanut opetushallinnon opinnot tai 
rehtoriopinnot (–) ja 
82,5 % on osallistunut opetusalan 
johtamisvalmennukseen tai kurssille (↑)

on 9 vuoden kokemus rehtorin työstä (↑) ja
20 vuoden kokemus opettajan työstä (↓)

on 12 vuoden kokemus rehtorin työstä (↑) ja 15 
vuoden kokemus opettajan työstä (↓)

työskentelee 512 oppilaan ja 43 opettajan koulussa 
(↓)

työskentelee 389 oppilaan ja 37 opettajan koulussa 
(↑)

Suomalaisrehtori on korkeasti koulutettu 50-vuotias mies, jolla on 12 vuoden 
työkokemus rehtorin työstä. Suomessa rehtoreina toimii edelleen miehiä hieman 
enemmän (54 %) kuin naisia. Lähes kaikki rehtorit olivat suorittaneet yliopisto- 
tai vastaavan tutkinnon ja kaikilla oli opetushallinnon opinnot tai rehtoriopinnot 
suoritettu. Rehtoreilla oli 12 vuoden kokemus koulun johtamisesta, joka rakentuu 
pitkälle opettajan uralle. (Taulukko 3.1.)
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Noin puolessa kaikista TALIS-osallistujamaista naiset olivat vähemmistönä reh-
toreissa. TALIS-maissa 49 % rehtoreista oli naisia, vaikka opettajissa naisten 
osuus oli 69 %. EU-maissa naisia oli rehtoreina enemmän (54 %) kuin miehiä. 
Latviassa, Brasiliassa, Bulgariassa naisten osuus rehtoreissa oli yli 70 %. Nais-
rehtorit olivat puolestaan harvinaisia Japanissa ja Turkissa, joissa heitä oli vain 
noin 7 % rehtoreista. (Kuvio 3.1.)

Suomessa naisrehtoreiden osuus oli 46 %. Heidän osuus oli kasvanut 6 %-yksi-
köllä viidessä vuodessa. Vuodesta 2013 naisten osuus rehtoreissa oli kasvanut 
eniten (noin 14 %-yksikköä) Italiassa ja Ruotsissa. (OECD, 2019.)
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TALIS-maiden rehtorien keskimääräinen ikä oli 51 vuotta. He olivat noin kahdek-
san vuotta vanhempia kuin opettajat. TALIS-maihin verrattuna suomalaisrehtorit 
olivat vuoden nuorempia ja kuusi vuotta vanhempia kuin suomalaisopettajat. 
Saudi-Arabiassa ja Turkissa oli nuorimmat rehtorit, jotka olivat 43-vuotiaita. 
Puolestaan Kyproksella (58 v.), Japanissa (58 v.) ja Koreassa (59 v.) oli TALIS- 
maiden vanhimmat rehtorit. (OECD, 2019.)

Suomessa oli eniten rehtoreita (72 %) ikäluokassa 40–59-vuotiaat. Nuoria eli alle 
40-vuotiaita oli 7 % ja 60-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 21 %. Vertailumaista 
Tanska poikkesi siten, että Tanskassa nuorten rehtoreiden osuus oli vain 3 % ja 
40–59-vuotiaiden 79 %. Ruotsissa puolestaan iäkkäitä rehtoreita oli lähes neljäs-
osa. (Kuvio 3.2.)
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3 .2  Rehtorit Suomessa korkeasti koulutettuja
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vaihteessa Suomessa. Nykyään opistoasteen tutkintojen tilalla ovat osin ammattikorkeakoulututkinnot ja osin 
toisen asteen tutkinnot.
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Rehtoreilla oli yleensä korkeampi tutkinto kuin opettajilla: Rehtoreilla oli maiste-
rin tutkinto ja opettajilla oli kandidaatin tutkinto. TALIS-maiden rehtoreista  
61 %:lla ja OECD-maiden rehtoreista 63 %:lla oli vähintään maisterin tutkinto, 
kun vastaavat osuudet TALIS-maiden opettajilla oli 42 % ja OECD-maiden opet-
tajilla 46 %. Maisterin tutkinto tai sitä ylempi tutkinto oli rehtoreista 96 %:lla 
Suomen lisäksi Italiassa, Kroatiassa, Portugalissa, Slovakiassa, Tšekeissä ja 
Yhdysvalloissa. Vertailumaista (kuvio 3.3) Tanskassa rehtoreilla oli alhaisin kou-
lutustaso. Pääasiallisesti tanskalaisrehtorit olivat suorittaneet ISCED  
6 -tason tutkinnon (83 %), joka vastaa Suomessa kandidaatin tutkintoa. Virolais-
rehtoreilla oli hyvin samankaltainen koulutustausta kuin suomalaisrehtoreilla. 
Norjassa ja Ruotsissa rehtoreilla oli joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa vas-
taava tutkinto.
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Suomessa kaikki rehtorit olivat suorittaneet opetushallinnon opinnot tai rehto-
riopinnot. Osallistuminen johtamisvalmennukseen oli jo varsin yleistä Suomen 
ohella myös kaikissa vertailu- ja TALIS-maissa. (Kuvio 3.4.)

Vuodesta 2013 suomalaisrehtorien osuus oli lisääntynyt 11 %-yksiköllä osal-
listumisessa opetusalan johtamisvalmennukseen tai kursseille sekä 3 %-yksi-
köllä opetushallinnon opintoihin tai rehtoriopintoihin. Tanskassa rehtoreiden 
osallistuminen opetushallinnon opintoihin tai rehtoriopintoihin oli lisääntynyt 
18 %-yksiköllä ja opettajaopintoihin oli lisääntynyt 8 %-yksiköllä. Norjassa reh-
toreiden osuus, joilla oli opettajaopinnot, oli vähentynyt 5 %-yksiköllä. (OECD, 
2019.)
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3 .3  Rehtoreilla pitkä työura
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Suomalaisrehtorit olivat toimineet nykyisessä koulussaan rehtorina 7 vuotta ja 
kaiken kaikkiaan rehtorin työtehtävissä 12 vuotta. Opettajakokemusta heillä oli 
yhteensä 15 vuotta. Suomessa rehtoreilla oli kolmisen vuotta enemmän koke-
musta koulun johtamisesta kuin kollegoillaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Lisäksi suomalaisrehtoreilla oli noin 1–2 vuotta enemmän opettajakokemusta 
kuin Ruotsin, Norjan ja Tanskan rehtoreilla. Virolaisrehtorit poikkeavat muista 
vertailumaiden rehtoreista eniten siinä, että heillä oli taustallaan 22 vuoden 
opettajakokemus. Myös TALIS-maiden rehtoreilla oli pitkä opettajan työura. 
(Kuvio 3.5.)

3 .4  Hallinnolliset tehtävät veivät rehtorin työajasta 
suuren osan

28

26

28

39

34

33

21

27

26

23

24

24

17

15

14

10

12

14

14

12

11

10

13

11

10

9

10

7

11

9

6

6

7

7

3

5

3

4

4

3

4

4

0 20 40 60 80 100 %

TALIS-maat

Viro

Tanska

Norja

Ruotsi

Suomi

Hallinnolliset tehtävät
Johtajuuteen liittyvät tehtävät
Opetussuunnitelmaan ja opetukseen liittyvät tehtävät
Yhteydet oppilaisiin

Yhteydet vanhempiin/huoltajiin
Yhteydet paikallisiin yhteisöihin
Muu

KUVIO 3 .6 REHTOREIDEN AJANKÄYTTÖ ERI TYÖTEHTÄVIIN (%)



41OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Suomessa rehtoreiden työstä eniten aikaa kului hallinnollisiin tehtäviin (33 %) ja 
johtajuuteen liittyviin tehtäviin (24 %). Opetussuunnitelmaan ja opetukseen liit-
tyviin tehtäviin kului työajasta 14 % ja oppilaisiin noin 11 %. Myös vertailumaissa 
hallinnolliset ja johtajuuteen liittyvät tehtävät veivät suurimman osan rehtorin 
työajasta. TALIS-maissa rehtorit käyttivät työajastaan reilun neljänneksen (28 %) 
hallinnollisiin tehtäviin ja noin viidenneksen (21 %) koulun johtamiseen liittyviin 
tehtäviin. Lisäksi he käyttivät 17 % työajastaan opetussuunnitelmaan ja opetetuk-
seen liittyviin tehtäviin. (Kuvio 3.6.) 

Vähiten (10–15 %) opetussuunnitelmaan ja opetukseen käytettiin aikaa Pohjois-
maiden lisäksi Hollannissa, Latviassa, Portugalissa, Venäjällä ja Turkissa. Eniten 
(21–27 %) kyseisiin työtehtäviin käytettiin aikaa Georgiassa, Kazakstanissa, Japa-
nissa, Kiinan Sanghaissa, Taiwanissa ja Vietnamissa. (OECD, 2019.)

Vuodesta 2013 suomalaisrehtorien ajankäytössä oli eniten tapahtunut muutosta 
sekä hallinnollisissa että johtajuuteen liittyvissä tehtävissä. Molempien osuus 
oli kasvanut lähes 10 %-yksiköllä. Opetussuunnitelmaan ja opetukseen liittyvien 
tehtävien osuus oli vähentynyt 4 %-yksiköllä, ajankäyttö oppilaisiin oli vähentynyt 
3 %-yksiköllä ja yhteydenpito vanhempiin/huoltajiin oli vähentynyt 1 %-yksiköllä. 
Ruotsissa sekä hallinnollisten tehtävien että johtajuuteen liittyvien tehtävien 
osuudet olivat lisääntyneet 7 %-yksiköllä ja opetussuunnitelmaan ja opetukseen 
liittyvien tehtävien osuus oli vähentynyt 6 %-yksiköllä. Myös Tanskassa ja Virossa 
suuntaukset työtehtävien ajankäytön muutoksissa olivat olleet samansuuntaisia 
kuin Suomessa ja Ruotsissa. (OECD, 2019.)  
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4  KOULU TYÖYMPÄRISTÖNÄ

4 .1  Opetusryhmien rakenne

Tutkimuksessa pyydettiin opettajia ja rehtoreita arvioimaan summittaisesti eri-
laisten oppilasryhmien prosenttiosuuksia koulussaan. Kysymyksessä tiedustel-
tiin opettajien ja rehtoreiden henkilökohtaisia käsityksiä oppilaiden taustoista ja 
vastaukset perustuivat karkeisiin arvioihin.
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KUVIO 4 .1 KOULUJEN OSUUS, JOISSA OPPILAISTA YLI 30 % OLI 
SOSIOEKONOMISELTA KOTITAUSTALTAAN HEIKOMMASSA ASEMASSA 
OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN ILMOITTAMANA

Niiden koulujen osuus, joissa oli enemmän kuin 30 % sosioekonomiselta koti-
taustaltaan (SES) heikommassa asemassa olevia oppilaita, oli vähentynyt 
vuodesta 2013 vuoteen 2018 useimmissa TALIS-tutkimukseen osallistuneissa 
maissa. Tanskassa ja Ruotsissa kehitys oli kuitenkin ollut päinvastainen. Ruot-
sissa tällaisten koulujen määrä oli lisääntynyt 5,4 %-yksiköllä ja Tanskassa 4,5 % 
-yksiköllä. Suomessa, Norjassa ja Virossa näiden koulujen määrä oli opettajien 
ja rehtoreiden mukaan puolestaan vähentynyt. Virossa muutos li ollut kaikkein 
suurin (–7 %-yksikköä). (Kuvio 4.1.)



43OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

27

63

50

32
2931

53

43

32 30

0

20

40

60

80

100

Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro

%

2013 2018

KUVIO 4 .2 KOULUJEN OSUUS, JOISSA OPPILAISTA YLI 10 % TARVITSI 
ERITYISTÄ TUKEA OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN ILMOITTAMANA

Vertailumaista Ruotsissa oli eniten (53 %) kouluja, joissa erityistä tukea tarvit-
sevien oppilaiden osuus oli enemmän kuin 10 %. Tällaisen koulujen osuus oli 
kuitenkin Ruotsissa laskenut vuosien 2013 ja 2018 välillä noin 10 %-yksikköä. 
Samanlainen suuntaus oli havaittavissa myös Norjassa. Suomessa ja Virossa ko. 
koulujen osuus oli hieman kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2018. (Kuvio 4.2.)
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KUVIO 4 .3 KOULUJEN OSUUS, JOISSA YLI 10 %:LLA OPPILAISTA OLI 
ÄIDINKIELENÄ ERI KUIN OPETUSKIELI OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN 
ILMOITTAMANA

Kielellinen moninaisuus (oppilaita erilaisista kielellisistä ympäristöistä) oli 
lisääntynyt useissa TALIS-tutkimukseen osallistuneiden maiden kouluissa. Mer-
kitsevästi se oli lisääntynyt Suomessa (9 %-yksikköä) ja Ruotsissa (13 %-yksik-
köä). Tanskassa, Norjassa ja Virossa koulujen osuus, joissa oppilailla oli äidinkie-
lenä muu kuin opetuskieli, oli lisääntynyt kohtalaisen maltillisesti. (Kuvio 4.3.)
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Ruotsissa opetusryhmien rakenne oli moninaisempi kuin muissa vertailumaissa. 
Suomeen verrattuna Ruotsissa oli 25 %-yksikköä enemmän oppilaita, joiden 
äidinkieli oli muu kuin opetuskieli, lähes 30 %-prosenttiyksikköä enemmän maa-
hanmuuttajataustaisia oppilaita, hieman yli 14 %-yksikköä enemmän erityistä 
tukea tarvitsevia oppilaita ja lähes 40 %-yksikköä enemmän opetusryhmiä, joissa 
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oli vähintään 1 % pakolaisia. Myös Norjassa vastaavat luvut olivat suurempia kuin 
Suomessa paitsi SES-taustaltaan heikommassa asemassa olevien oppilaiden 
osuuden suhteen. (Kuvio 4.4.)

4 .2  Oppitunnilla paljon häiritsevää melua
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Suomessa opettajat kiinnittivät eniten huomiota opetusryhmänsä työskentelyil-
mapiiriin. Suomessa kolmasosa opettajista oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, 
että oppitunnin alkaessa oli odotettava melko kauan oppilaiden hiljenemistä, 
ryhmässä oli paljon häiritsevää melua ja että opetuksesta kului melkoisesti aikaa 
hukkaan, koska oppilaat häiritsivät oppitunnin kulkua. Vain vajaa 60 % suomalai-
sista opettajista oli sitä mieltä, että oppilaat pitivät huolta miellyttävän opiskeluil-
mapiriin luomisesta, kun muissa vertailumaissa ja TALIS-maissa tämä luku oli 
selvästi korkeampi. (Kuvio 4.5.)

Suomessa opetusryhmän hallinnassa ja ilmapiirissä ei ollut tapahtunut vuoden 
2013 jälkeen muutosta. Eniten kehitystä oli tapahtunut Norjassa ja Virossa, 
joissa oppituntien alkaessa ei tarvinnut enää odotella oppilaiden hiljentymistä 
niin kauan kuin vuonna 2013. Norjassa oppituntien alussa esiintyvät häiriötekijät 
olivat vähentyneet 20 %-yksiköllä ja Virossa 6 %-yksiköllä. Virossa oli kaiken 
kaikkiaan opetusryhmien työrauhan suhteen tapahtunut viidessä vuodessa 
muutosta myönteisempään suuntaan kaikilla työrauhaa mittaavilla osa-alueilla. 
(OECD, 2019.)
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4 .3  Pedagogiseen johtajuuteen ei riitä aika
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Tutkimuksessa rehtoreilta kysyttiin, mitkä syyt estävät (melko paljon tai paljon) 
koulun mahdollisuuksia tarjota laadukasta opetusta. Suomessa rehtorit ilmoit-
tivat laadukasta opetusta rajoittavimpina tekijöinä olevan pedagogiseen joh-
tajuuteen käytettävän ajan riittämättömyys (42 %), oppilaisiin käytettävän ajan 
riittämättömyys (26 %) ja tukihenkilöiden vähyys (25 %). (Kuvio 4.6) Vuosien 2013 
ja 2018 välillä suomalaiskoulujen laadukkaan opetuksen tarjoamista rajoittavien 
tekijöiden suhteen ei ollut tapahtunut muutosta parempaan suuntaan (OECD, 
2019).

Ruotsissa puolestaan suurinta pulaa koettiin olevan opettajista, joilla olisi val-
miudet opettaa erityisoppilaita (30 %). Lisäksi pedagogiseen johtajuuteen (29 %) 
ja oppilaisiin käytettävä aika (17 %) koettiin riittämättömäksi. Myös Norjassa esi-
tettiin samojen tekijöiden olevan rajoitteena: pedagogiseen johtajuuteen (36 %) 
ja oppilaisiin käytettävän ajan (19 %) riittämättömyys sekä pula opettajista, joilla 
oli valmiudet opettaa erityisoppilaita (18 %). Tanska poikkesi siten, että rajoittavia 
tekijöitä oli enemmän kuin muissa vertailumaissa: pedagogiseen johtajuuteen 
käytettävän ajan riittämättömyys (40 %), pula opettajista, joilla oli valmiudet 
opettaa erityisoppilaita (33 %), tukihenkilöiden vähyys (33 %), oppilaisiin käytet-
tävän ajan riittämättömyys (27 %), kelvollisten opetustilojen puute (27 %) ja kel-
poisten opettajien vähyys (22 %). Virossa koettiin, että heillä rajoittavina tekijöinä 
olivat pula opettajista, joilla oli valmiudet opettaa erityisoppilaita (47 %) ja tuki-
henkilöiden vähyys (40 %). (OECD, 2019.)
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4 .4  Viiden prosentin budjettilisäys kohdistettaisiin 
opetusryhmäkokojen pienentämiseen
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Opettajilta kysyttiin, että jos koulun budjettia kasvatettaisiin 5 %, mihin kohteisiin 
rahat tulisi käyttää. Suomessa opettajat pitivät erittäin tärkeänä lisäbudjetin koh-
distamisen opetusryhmäkokojen pienentämiseen palkkaamalla lisää henkilökun-
taa (67 %) sekä koulurakennuksen ja välineiden kohentamiseen (51 %). Ruotsissa 
puolestaan lisäbudjetti kohdistettaisiin opettajien palkankorotuksiin (67 %) ja 
opettajien hallinnollisten tehtävien keventämiseen palkkaamalla lisää avustavaa 
henkilökuntaa (64 %). Norjassa pienennettäisiin ryhmäkokoja (62 %) ja korotet-
taisiin opettajien palkkoja (51 %). Tanskassa keskityttäisiin myös ryhmäkokojen 
pienentämiseen (45 %) ja järjestettäisiin laadukasta ammatillisen osaamisen 
kehittämistoimintaa opettajille (41 %). Virossa korotettaisiin opettajien palkkoja 
(77 %) ja järjestettäisiin opettajille laadukasta ammatillisen osaamisen kehittä-
mistoimintaa (66 %). TALIS-maissa korotettaisiin myös opettajan palkkoja (69 %) 
ja pienennettäisiin opetusryhmien kokoja (63 %). (Kuvio 4.7.)
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4 .5  Koulun ilmapiiriä heikentävät tekijät olivat 
kasvaneet
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Rehtoreita pyydettiin ilmoittamaan, kuinka usein heidän koulussaan esiintyy 
ikäviä tapahtumia vähintään viikoittain. Suomessa oppilaiden kesken tapahtuvaa 
uhkailua, solvaamista tai muuta henkistä kiusaamista esiintyi viikoittain eniten 
kuin muita koulun turvallisuutta heikentäviä tekijöitä. Näin myös muissa ver-
tailumaissa ja kaikissa TALIS-maissa. Merkille pantavaa oli kuitenkin Suomen 
tilanne, sillä yli 29 % rehtoreista ilmoitti viikoittain tapahtuvista oppilaiden väli-
sistä kiusaamisista. Lisäksi päihteiden käyttö tai hallussapito oli Suomessa ylei-
sempää kuin muissa vertailumaissa ja TALIS-maissa. (Kuvio 4.8.)

Muutoksia koulun turvallisuutta heikentävissä tekijöissä ei ollut vuosien 2013 ja 
2018 välillä juurikaan tapahtunut. Suomessa fyysisiä vammoja aiheuttava väki-
valta oli lisääntynyt oppilaiden keskuudessa 2 %-yksiköllä. Tanskassa opettajiin 
ja muuhun henkilökuntaan kohdistuva uhkailu ja solvaaminen oli lisääntynyt  
6 %-yksiköllä. Virossa oppilaiden välinen uhkailu tai solvaaminen oli vähentynyt 
12 %-yksiköllä. (OECD, 2019.)

4 .6  Opettajat ja oppilaat tulivat hyvin toimeen 
keskenään

Opettajat ovat erittäin kulttuurisensitiivisiä ja he pystyivät vahvistamaan moni-
muotoisuutta koulussa. Suomessa ja TALIS-maissa opettajat ja oppilaat tulevat 
hyvin toimeen keskenään. Suomessa ja muissa vertailumaissa sekä TALIS-
maissa lähes kaikki opettajat ilmoittivat tulevansa hyvin toimeen oppilaiden 
kanssa. Oppilaiden hyvinvointi oli opettajille tärkeää ja he olivat kiinnostuneita 
siitä, mitä sanottavaa oppilailla on. Oppilaat saivat tarvittaessa myös lisätukea. 
Lisäksi opettajien keskinäinen luottamus oli vahva. (Kuvio 4.9; OECD, 2019.)
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KUVIO 4 .9 OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN VÄLISET SUHTEET (%) OPETTAJIEN 
ILMOITTAMANA
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5  OPETTAJAT MOTIVOITUNEITA JA 
TYYTYVÄISIÄ TYÖHÖNSÄ
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KUVIO 5 .1 OPETTAJAN AMMATIN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT (%)
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Kuviossa 5.1 on esitetty opettajien kohtuullisen tärkeänä tai erittäin tärkeänä pitä-
miä tekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet opettajan ammatin valintaan. Suomessa 
opettajan ammatin valintaan motivoi eniten se, että opettajana pääsee vaikutta-
maan lasten ja nuorten kehittymiseen (83 %). Tärkeänä pidetiin myös ammatin 
takaamaa varmaa toimeentuloa (75 %) ja vakaata työuraa (73 %). Ruotsissa tär-
keiksi motivointitekijöiksi koettiin lasten ja nuorten kehittymiseen vaikuttaminen 
(94 %), panoksen antaminen yhteiskunnalle (87 %) ja sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien lasten tukeminen (78 %). Näin myös muissa vertailumaissa.

Tutkimukseen osallistuneissa maiden kesken oli ylipäätään vain vähän variaatiota 
opettajan ammatin valintaan vaikuttaneissa tekijöissä. Lasten ja nuorten kehit-
tymiseen vaikuttaminen oli ilmoitettu tärkeimmäksi syyksi 37 maassa ja toiseksi 
tärkeimmäksi 10 maassa. Suomi erottui joukosta, sillä suomalaisopettajat ilmoit-
tivat toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmiksi syiksi varman toimeentulon ja vakaan 
työuran. (OECD, 2019.)

Kun vertailtiin suomalaisia noviisiopettajia (opettajakokemusta enintään 5 vuotta) 
ja kokeneempia opettajia (opettajakokemusta yli 5 vuotta) toisiinsa, oli opettajan 
ammatin valintaan vaikuttaneissa syissä eroja: Kokeneemmat opettajat pitivät 
noviisiopettajia tärkeimpinä tekijöinä opettajan ammatin valinnassa turvatun työn 
(15 %-yksikköä), vakaan työuran (11 %-yksikköä) ja varman toimeentulon  
(7 %-yksikköä). Noviisiopettajat puolestaan pitivät tärkeimpinä valinnan syinä 
sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien oppilaiden tukemisen (11 %-yksik-
köä) sekä lasten ja nuorten kehittymiseen vaikuttamisen (8 %-yksikköä). (OECD, 
2019.)
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5 .1 Opettajat tyytyväisiä ammatinvalintaansa
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KUVIO 5 .2 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS AMMATTIINSA (%)

Suomessa opettajat olivat ammattiinsa tyytyväisempiä kuin kollegansa muissa 
vertailu- ja TALIS-maissa. Yli 90 % suomalaisista opettajista ilmoitti opettajuu-
den hyvien puolten painavan vaakakupissa enemmän kuin huonojen puolten ja 
melkein 80 % suomalaisopettajista valitsisi yhä opettajan ammatin, jos he sai-
sivat päättää siitä uudelleen. Suomalaiset opettajat (58 %) uskoivat opettajan 
ammattia arvostettavan yhteiskunnassa selvästi muita vertailumaita enemmän. 
Ruotsissa vain liki 11 % opettajista uskoi ammattiaan arvostettavan yhteiskun-
nassa. (Kuvio 5.2.)
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Suomessa noviisiopettajat (opettajakokemusta enintään 5 vuotta) valitsisivat 
opettajan ammatin useammin uudelleen (5 %-yksikköä) kuin kokeneemmat kol-
legansa (yli 5 vuotta opettajakokemusta). Noviisiopettajat uskoivat enemmän  
(6 %-yksikköä) myös siihen, että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskun-
nassa. Ruotsissa noviisiopettajien tyytyväisyys ammattiinsa oli kaikilla kuviossa 
5.2 esitetyillä alueilla parempi kuin kokeneempien kollegoidensa: nuorilla opet-
tajilla (6 %-yksikköä) opettajuuden hyvät puolet painoivat vaakakupissa enem-
män kuin huonot puolet, nuoret opettajat valitsisivat opettajan ammatin yhä 
uudelleen (17 %-yksikköä) ja he myös kokivat kokeneempia kollegoitaan enem-
män (20 %-yksikköä), että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. 
Myös Norjassa, Tanskassa ja Virossa noviisiopettajat olivat tyytyväisempiä 
ammattiinsa kuin kokeneemmat kollegansa. (OECD, 2019.)
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Suomessa, kuten muissa vertailumaissa ja keskimäärin TALIS-maissa, opettajat 
olivat tyytyväisiä työhönsä ja tekemiseensä omassa koulussaan (kuvio 5.3) eikä 
noviisiopettajien ja kokeneempien opettajien välillä ole eroja työtyytyväisyyttä 
mittaavissa tekijöissä (OECD, 2019).

5 .2  Opettajan ammatti ensisijaisena uravalintana 
useimmin nuorilla opettajilla
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KUVIO 5 .4 OPETTAJAN AMMATTI ENSISIJAISENA URAVALINTANA (%)

Tutkimuksessa kysyttiin opettajilta, oliko opettajan ammatti heidän ensisijai-
nen uravalinta. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa opettajan ammatti 
oli noin 60 %:lla opettajista ensisijainen uravalinta. Virossa opettajista 65 % ja 
TALIS-maiden opettajista lähes 70 % ajatteli opettajan ammatin ensisijaisesti 
elämäntyökseen. (Kuvio 5.4.)

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Suomessa nuorten opettajien ikäryhmästä (alle 
30-vuotiaat) 75 % ilmoitti opettajan ammatin ensisijaiseksi uravalinnakseen, 
kun vanhempien opettajien ikäryhmästä (vähintään 50-vuotiaat) vastaava osuus 
oli 53 %. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa nuorten opettajien ikäryhmästä 
11–15 %-yksikköä ilmoitti vanhempien opettajien ikäryhmää enemmän opetta-
jan ammatin olleen ensisijainen vaihtoehto. Virossa tilanne oli päinvastainen: 
vanhempien opettajien ikäryhmässä 15 %-yksikköä nuorten opettajien ikäryh-
mää enemmän opettajan ammatin oli ensisijainen uravalinta. (OECD, 2019.)
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6  OPETTAJIEN PEREHDYTTÄMINEN 
NIUKKAA
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KUVIO 6 .1 NOVIISIOPETTAJIEN OSUUS (%) OPETTAJAKUNNASTA

Niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa kuin myös TALIS-maissa novii-
siopettajia (opettajakokemusta enintään 5 vuotta) oli keskimäärin alle viidesosa 
koulun kaikista opettajista. Norjan kouluissa noviisiopettajien osuus oli vertailu-
maiden suurin (22 %). (Kuvio 6.1.)
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KUVIO 6 .2 PEREHDYTTÄMISTOIMINTA UUSILLE OPETTAJILLE (%) 
REHTOREIDEN ILMOITTAMANA

Suurin osa vertailu- ja TALIS-maiden kouluista tarjosi uusille opettajille pereh-
dytystoimintaa joko virallisena perehdyttämisohjelmana tai epävirallisena pereh-
dyttämistoimintana. Suomessa rehtoreiden mukaan lähes 60 %:ssa kouluista oli 
tarjolla uusille opettajille virallinen perehdyttämisohjelma ja 94 %:ssa kouluista 
uusien opettajien epävirallista perehdytystä. Mikäli suomalaiskouluissa tar-
jottiin uusien opettajien perehdyttämistoimintaa, sitä tarjottiin kaikille koulun 
uusille opettajille. Suomessa rehtoreista noin 1 % ilmoitti, että heidän koulunsa 
ei tarjonnut lainkaan perehdyttämistoimintaa uusille opettajille. Vertailumaita 
tarkasteltaessa perehdyttämistoiminnan tarjoamisessa uusille opettajille ei ollut 
kovin suuria eroja: Vähiten järjestettiin uusien opettajien perehdyttämistoimintaa 
Virossa. Siellä 17 %:ssa kouluista ei järjestetty perehdyttämistoimintaa lainkaan 
uusille opettajille. Eniten (66 %) virallista perehdyttämisohjelmaa oli tarjolla 
uusille opettajille Ruotsissa. (Kuvio 6.2.)
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6 .1  Opettajien osallistuminen perehdytystoimintaan 
vähäistä
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KUVIO 6 .3 OPETTAJAN OSALLISTUMINEN PEREHDYTYSTOIMINTAAN 
ENSIMMÄISESSÄ TYÖPAIKASSAAN (%) OPETTAJIEN ARVIOIMANA

Suurin osa opettajista, niin Suomessa kuin muissa vertailumaissa, ei ollut osallis-
tunut perehdyttämistoimintaan lainkaan. Suomessa 18 % opettajista ilmoitti osal-
listuneensa ensimmäisessä työpaikassaan viralliseen perehdyttämisohjelmaan 
ja 23 % epäviralliseen perehdyttämistoimintaan. Myös muissa vertailumaissa 
opettajien osallistumien viralliseen perehdytysohjelmaan oli vähäistä, vaikka 
TALIS-maissa sen osuus oli 36 %. Kaikissa vertailumaissa opettajien osallistumi-
nen epäviralliseen perehdytystoimintaan oli hieman yleisempää kuin viralliseen 
perehdyttämisohjelmaan, kun taas TALIS-maissa viralliseen perehdytysohjelmaan 
osallistuminen oli hieman yleisempää. (Kuvio 6.3.) Perehdyttämistoimintaan osal-
listumisen ja sen tarjonnan välinen ero oli silmiinpistävää (ks. kuvio 6.2 ja 6.3).
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6 .2  Perehdyttämistä enemmän rehtoreiden mukaan 
kuin opettajien mielestä
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Tutkimuksessa kysyttiin sekä rehtoreilta että opettajilta mitä opettajien pereh-
dyttämiseen sisältyy. Johdanto koulun yleisiin ja/tai hallinnollisiin käytänteisiin 
kuului osaksi perehdytystä lähes kaikissa niissä kouluissa, joissa perehdyt-
tämistä oli tarjottu opettajille. Suurimmassa osassa tällaisia kouluja myös 
suunnitellut tapaamiset rehtorin ja/tai kokeneempien opettajien kanssa sekä 
verkostoituminen/yhteistyö muiden uusien opettajien kanssa sisältyi opettajien 
perehdyttämiseen. Rehtoreiden ilmoitusten mukaan perehtymistoimintoja opet-
tajille oli enemmän tarjolla kuin opettajien omasta mielestä. Esimerkiksi rehtorit 
ilmoittivat 18 %-yksikköä opettajia enemmän koulussa olevan johdatusta koulun 
yleisiin ja/tai hallinnollisiin käytänteisiin, 29 %-yksikköä enemmän suunniteltuja 
tapaamisia rehtorin ja/tai kokeneempien opettajien kanssa ja 33 %-yksikköä 
enemmän verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden uusien opettajien kanssa. 
Tiimiopettaminen (opettaminen yhdessä kokeneempien opettajien kanssa) oli 
harvinaista Euroopassa, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.
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6 .3  Mentorointitoimintaa syytä lisätä
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KUVIO 6 .5 MENTOROINTIOHJELMIEN SAATAVUUS (%) REHTOREIDEN 
ILMOITTAMANA

Suomi erottui sekä muista vertailumaista että TALIS-maista selvästi mento-
rointiohjelmien saatavuuden suhteen. Suomessa 74 % rehtoreista ilmoitti, ettei 
koulussa ole tarjolla mentorointiohjelmaa opettajilleen. Suomalaiskouluista vain 
vajaa viidennes tarjosi kaikille koulun uusille opettajille mentorointiohjelmaa, kun 
Ruotsissa sitä tarjottiin lähes joka toisessa koulussa. (Kuvio 6.5.)

Suomessa rehtorit pitivät mentorointia kuitenkin tarpeellisena: Heistä 66 % piti 
mentorointia tärkeänä kokemattomien opettajien opetuksen tukemisessa (kuvio 
6.6), 58 % opettajien keskinäisen yhteistoiminnan parantamisessa, 38 % opet-
tajan ammatillisen identiteetin vahvistamisessa, 27 % opettajien pedagogisten 
valmiuksien kehittämisessä ja 13 % opettajien opetusaineeseen liittyvän tietä-
myksen laajentamisessa. (OECD, 2019.)
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KUVIO 6 .6 KOKEMATTOMIEN OPETTAJIEN OPETUKSEN TUKEMISEN TÄRKEYS 
(%) REHTOREIDEN MUKAAN

Kaikkien vertailumaiden rehtorien, jotka pitivät hyvin tärkeänä kokemattomien 
opettajien opetuksen tukemista, osuudet olivat kasvaneet vuodesta 2013. Eri-
tyisesti Virossa rehtorit (80 %) pitivät hyvin tärkeänä kokemattomien opettajien 
opetuksen tukemista. Suurin muutos viidessä vuodessa oli tapahtunut Tans-
kassa: siellä kokemattomien opettajien opetuksen tukemisen tärkeys oli kasva-
nut 17 %-yksiköllä. Suomessakin muutos oli ollut 12 %-yksikköä. (Kuvio 6.6.)
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KUVIO 6 .7 OPETTAJAN MUKANAOLO MENTOROINTITOIMINNASSA (%) 
OPETTAJIEN ILMOITTAMANA

Kaikissa vertailumaissa opettajan mukanaolo mentorointitoiminnassa oli vielä 
vähäistä, TALIS-maissakin keskimäärin joka kymmenes opettaja oli osallis-
tunut mentorointitoimintaan. Suomessa koulun virallisiin järjestelyihin kuulu-
vassa mentorointitoiminnassa vain 5 % opettajista toimi nimettynä mentorina 
yhdelle tai useammalle opettajalle. Vain 4 %:lle opettajista oli erikseen nimetty, 
häntä tukeva mentori. Ruotsissa mentorina toimivia opettajia oli 14 % ja Tans-
kassa 10 %. Nimettyjen mentoreiden osuus kaikissa vertailumaissa oli likimain 
sama. (Kuvio 6.7.)

Viidessä vuodessa opettajien osallistumisessa mentorointitoimintaan ei ollut 
tapahtunut suurempaa edistystä. Opettajien osallistuminen kyseiseen toimintaan 
oli edelleen vähäistä niin Suomessa kuin muissa vertailumaissa. Suomalaisopet-
tajien osuus, joille oli nimetty mentori, oli lisääntynyt noin yhdellä prosenttiyksi-
köllä. Mentorina toimivien suomalaisopettajien osuus oli myös kasvanut yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Ainoastaan Ruotsissa mentorina toimivien opettajien osuus oli 
kasvanut 9 %-yksiköllä. (OECD, 2019.)
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7  AMMATILLISEN OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN TÄRKEÄÄ

7 .1  Ammattikirjallisuus yleisin tapa kehittää 
osaamista

Suomessa ja muissa vertailumaissa opettajista yli 90 % osallistui ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen. Näin myös TALIS-maissa keskimäärin. Osallistu-
miseen ei vaikuttanut koulun sijaintialue, oppilaskoostumus (heikommassa 
asemassa olevien oppilaiden määrä, maahanmuuttajataustaiset oppilaat tai 
erityisoppilaat). Suomessa ja vertailumaissa opettajat osallistuivat noin 3–4 eri-
laiseen kehittämistoimintaan vuoden aikana. Eri asia oli sitten, miten paljon ja 
kuinka laadukkaaseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen opettajat osallis-
tuivat. (OECD, 2019.)

Eniten suomalaiset opettajat kehittivät ammatillista osaamistaan hyödyntämällä 
ammattikirjallisuutta ja osallistumalla erilaisiin kursseihin ja seminaareihin. 
Kokeneet opettajat olivat noviisiopettajia aktiivisempia ammatillisen osaamisen 
kehittämisessään: Kokeneet opettajat lukivat enemmän (7 %-yksikköä) ammat-
tikirjallisuutta, vierailivat enemmän (6 %-yksikköä) liikeyrityksissä, julkisissa 
laitoksissa tai kansalaisjärjestöissä sekä tekivät enemmän (6 %-yksikköä) opin-
tovierailuja toisiin kouluihin. Noviisiopettajat osallistuivat kokeneita opettajia 
enemmän (7 %-yksikköä) virallisen kelpoisuuden tuoviin koulutusohjelmiin, esi-
merkiksi tutkinto-ohjelmiin. (Kuvio 7.1.)  
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KUVIO 7 .1 OPETTAJIEN OSALLISTUMINEN AMMATILLISEN OSAAMISEN 
KEHITTÄMISTOIMINTOIHIN (%) SUOMESSA

Suomi poikkesi muista vertailumaista ja TALIS-maista siinä, että vertais- ja/tai 
itsehavainnointiin sekä valmentamiseen osana koulun virallista toimintaa osal-
listuttiin kovin vähän. Suomessa kyseiseen toimintaan osallistui 14 % opettajista, 
kun esimerkiksi Virossa kyseiseen toimintaan osallistui 52 % opettajista, Ruot-
sissa 47 % opettajista ja TALIS-maissa 49 % opettajista. (OECD, 2019.)
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7 .2  Osaamisen kehittämisen rakennuttava 
aikaisemman tiedon pohjalle
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OPETTAJIEN ILMOITTAMANA
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Opettajia pyydettiin ajattelemaan sellaista ammatillisen osaamisen kehittämis-
toimintaa, jolla oli kaikkein myönteisimmät vaikutukset opetukseen. Suomessa 
79 % opettajista oli kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että ammatillisen osaamisen 
kehittämistoiminnalla oli myönteinen vaikutus opetukseen. Noviisiopettajien 
kokemukset eivät eronneet tässä suhteessa kokeneempien opettajien kokemuk-
sista (OECD, 2019). Myönteisimmäksi suomalaiset opettajat kokivat sellaisen toi-
minnan, joka rakentuu aikaisemman tiedon pohjalle (95 %). Kehittämistoiminnan 
pitää soveltua omiin ammatillisen kehittymisen tarpeisiin (90 %) ja sen pitää tar-
jota virikkeitä uusien ideoiden ja tiedon soveltamiseen omassa luokkahuoneessa 
(84 %). Suomessa ammatilliseen kehittymiseen ei haluttu käyttää paljoa aikaa. 
Suurempaa merkitystä ei myöskään ollut sillä, järjestettiinkö kehittämistoimin-
taa omassa koulussa tai kuinka paljon siihen osallistui kollegoita. Myös TALIS-
maissa myönteisimmiksi kehittämistoiminnoiksi koettiin seuraavat: rakentui 
aikaisemman tiedon pohjalle (91 %), tarjosi mahdollisuuksia soveltaa uusia ide-
oita ja tietoa luokkahuoneessa (88 %) ja toiminta tarjosi mahdollisuuksia aktiivi-
seen oppimiseen (81 %). (Kuvio 7.2.)
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7 .3  Osaamista lisää tieto- ja viestintätekniikan 
taitoihin opetuksessa
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Opettajilta kysyttiin, missä määrin he tarvitsevat tällä hetkellä ammatillisen 
osaamisen kehittämistä tietyillä osa-alueilla. Suomalaisten opettajien mukaan 
heillä oli suurin tarve kehittää ammatillista osaamistaan tieto- ja viestintätek-
niikan taidoissa (19 %), oppilasarvioinnin käytännöissä (14 %), erityisoppilaiden 
opettamisessa (12 %), oppilaiden käyttäytymisen ja luokkatilanteiden hallinnassa 
(9 %) ja opetussuunnitelmatietoudessa (8 %). TALIS-maissa suurimmat kehittä-
misen tarpeet liittyivät erityisoppilaiden opettamiseen (24 %) sekä tieto- ja vies-
tintätekniikan taitoihin opetuksessa (20 %). (Kuvio 7.3.)
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KUVIO 7 .4 OPETTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN 
LIITTYVÄN TIEDONTARPEEN MUUTOS VUODESTA 2013 VUOTEEN 2018 
(%-YKSIKKÖÄ) 

Viidessä vuodessa suomalaisopettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen 
tarve oli kasvanut eniten (10 %-yksikköä) oppilasarvioinnin käytännöissä. Ruot-
sissa puolestaan vastaava kehittämisen tarve oli vähentynyt 17 %-yksikköä ja 
muissakin vertailumaissa se oli hieman vähentynyt. Kaikissa vertailumaissa 
opettajat tarvitsivat ammatillisen osaamisen kehittämistä monikulttuurisessa ja 
monikielisessä ympäristössä opettamiseen entistä enemmän. (Kuvio 7.4.)



74 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

7 .4  Työaikataulut suurin este osaamisen 
kehittämiselle
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Opettajilta kysyttiin, missä määrin (täysin eri mieltä, eri mieltä, samaa mieltä, täysin 
samaa mieltä) tietyt tekijät ovat esteenä ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
osallistumiselle. Yli puolet (52 %) suomalaisopettajista oli nimennyt ammatillisen 
osaamisen kehittämistoimintoihin osallistumisen suurimmiksi esteiksi työaika-
taulunsa (52 %) ja kannustimien vähäisyyden (esimerkiksi palkka ja urakehitys). 
Kolmanneksi suurin (42 %) este oli se, ettei tarjolla ollut sopivaa kehittämis-
toimintaa. Useimmissa vertailumaissa ammatillisen osaamisen kehittämistoi-
mintoihin osallistumisen suurin este oli sama kuin Suomessa eli työaikataulut. 
Toiseksi suurimmaksi esteeksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa oli nimetty 
kehittämistoiminnan kalleus, joka Suomessa oli viidenneksi yleisin este (37 %). 
(Kuvio 7.5.)

-4 -5

-1

1

-1

-5 -4

6

-8

14

-4
-6

0

-3

3
2

10

0

-2

0
1

4

-7

-3

11 0

-2

-5

2

-5

0

2

-6

9

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Viro Tanska Norja Ruotsi Suomi

%
-y

ks
ik

kö
ä

Ei vaadittavia edellytyksiä
Liian kallista
Työnantajan tuki puuttuu
Ei sovi yhteen työaikataulujen kanssa

Ei aikaa perhe-elämän velvollisuuksien vuoksi
Ei sopivaa tarjolla
Ei kannustimia

KUVIO 7 .6 MUUTOS OPETTAJIEN AMMATILLISEN KEHITTÄMISTOIMINTOIHIN 
OSALLISTUMISEN ESTEISSÄ VUODESTA 2013 VUOTEEN 2018 (%-YKSIKKÖÄ)



76 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Suomessa ei ollut tapahtunut ammatillisen kehittämistoimintoihin osallistumisen 
esteiden suhteen kovin suurta muutosta viidessä vuodessa: Ammatillisen osaa-
misen kehittämiseen osallistumisen esteenä kehittämistoiminnan kalleus oli 
kasvanut 14 %-yksiköllä ja kannustimien puute 9 %-yksiköllä. Tanskassa muu-
tosta oli eniten (+10 %-yksikköä) tapahtunut siinä, etteivät työaikataulut mahdol-
listaneet osallistumista kehittämistoimintaan. Norjassa ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen osallistumisen esteenä kehittämistoiminnan kalleus oli kasvanut  
6 %-yksiköllä. Ruotsissa osallistumisesteiden osuudet olivat pääasiallisesti 
vähentyneet viidessä vuodessa. (Kuvio 7.6.)
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7 .5  Rehtoreille lisää osaamista opettajienvälisen 
yhteistyön kehittämiseen

Niin Suomessa kuin muissa vertailumaissa rehtorit osallistuivat yhden vuoden ajan-
jaksolla keskimäärin noin kuuteen ammatillisen osaamisen kehittämistoimintoon. 
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Suomessa rehtorit kehittivät eniten ammatillista osaamistaan lukemalla ammat-
tikirjallisuutta (89 %), osallistumalla johtamista käsitteleviin kursseihin tai 
seminaareihin (79 %) ja ylipäätään osallistumalla erilaisiin kursseihin ja semi-
naareihin (73 %). Ruotsissa suosituimmat kehittämistoiminnot olivat ammatti-
kirjallisuuden lukeminen (94 %), kasvatus- ja koulutusalan konferenssit (67 %) ja 
johtajuutta käsittelevät kurssit tai seminaarit (66 %). Myös muissa vertailumaissa 
rehtoreilla oli samat kehittämistoiminnot suosituimpia. (Kuvio 7.7.)

Suomessa rehtorit ilmoittivat tarvitsevansa ammatillisen osaamisen kehittä-
mistä erityisesti opettajienvälisen yhteistyön kehittämisessä (28 %), talous-
johtamisessa (19 %) ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen suun-
nittelussa (18 %). Vertailumaissa akuuteimmat kehittämiskohteet vaihtelivat: 
Ruotsissa rehtorit kokivat tarvitsevansa ammatillisen osaamisen kehittämistä 
erityisesti talousjohtamisessa (18 %), Norjassa opetussuunnitelman laatimisessa 
(22 %), Tanskassa tilastoaineistojen käyttämisessä koulun kehittämistä varten 
(12 %) ja Virossa opettajienvälisessä yhteistyön kehittämisessä (37 %). TALIS-
maissa suurimmat osaamisen kehittämisen kohteet koettiin olevan opettajien 
välisen yhteistyön kehittämisessä (28 %) ja kerätyn tilastoaineiston käyttämi-
sessä koulun kehittämiseen (28 %). (Kuvio 7.8.)
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7 .6  Rehtorien työaikataulut esteenä ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen
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TOIMINTOIHIN OSALLISTUMISELLE (%)
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Suomessa rehtorit olivat nimenneet yleisimmiksi esteiksi osallistumiselleen 
ammatillisen osaamisen kehittämiseen seuraavat syyt: yhteensopimattomuus 
työaikataulujen kanssa (60 %), kannustimien puute (37 %) ja sen, että tarjolla 
ei ollut sopivaa kehittämistoimintaa (34 %). Myös muissa vertailumaissa Viroa 
lukuun ottamatta rehtorit olivat ilmoittaneet yleisimmäksi esteeksi työaikataulu-
jensa sovittamisen ammatillisen osaamisen kehittämistoimintoihin osallistumi-
selleen. TALIS-maissa reilu kolmannes rehtoreista nimesi esteiksi työaikataulut 
(46 %), kannustimien puutteen (36 %) ja kalleuden (33 %). (Kuvio 7.9.)
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KUVIO 7 .10 MUUTOS REHTORIEN AMMATILLISEN KEHITTÄMISTOIMINTOIHIN 
OSALLISTUMISEN ESTEISSÄ VUODESTA 2013 VUOTEEN 2018 (%-YKSIKKÖÄ)

Suomessa rehtorien osallistumisesteet ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
olivat lisääntyneet viidessä vuodessa: Niiden rehtorien osuus, joille ei löytynyt 
sopivaa kehittämistoimintaa, oli kasvanut 18 %-yksiköllä. Rehtoreilla oli entistä 
enemmän (17 %-yksikköä) vaikeuksia sovittaa työaikatauluja ammatillisen osaa-
misen kehittämiseen. Lisäksi aiempaa suurempi (12 %-yksikköä) osuus rehto-
reista piti ammatillista kehittämistoimintaa liian kalliina. Ruotsissa rehtoreiden 
osuus, joilla osallistumisesteenä oli työaikataulut, oli viidessä vuodessa vähen-
tynyt 7 %-yksiköllä. Norjassa kehitys oli ollut tämän suhteen päinvastainen; 
rehtoreiden osuus, joille ammatillisen osaamisen kehittämiseen osallistumisen 
esteenä oli työaikataulut, oli kasvanut 17 %-yksiköllä. Osallistumiseste, joka liit-
tyi työnantajan tuen puutteeseen, oli vähentynyt vuodesta 2013 Norjassa  
12 %-yksiköllä. (Kuvio 7.10.)
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA HAASTEET 
SUOMESSA

Kansainvälinen TALIS 2018 -tutkimus oli kyselymenetelmällä toteutettu tutki-
mus, joka kohdistui suureen määrään satunnaisesti valittuja kouluja, opettajia 
ja rehtoreita. Tutkimuksen tulokset pohjautuivat opettajien ja rehtoreiden näke-
myksiin, mielipiteisiin ja uskomuksiin omasta työstään. Näin ollen tulokset olivat 
opettajien ja rehtoreiden subjektiivisia näkemyksiä asioiden tilasta. Koska kyse 
on kansainvälisestä tutkimuksesta, jotkut kysymyksistä eivät välttämättä sovel-
tuneet Suomen oloihin. Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida kansallisten 
kulttuurien ulottuvuudet.

8 .1  Oppilas keskiössä

Muuttuvassa yhteiskunnassa opettajuus on jatkuvassa muutoksessa. Opettajan 
työn sisältö on monimuotoistunut ja pedagogisesti opettajan rooli on muuttunut. 
Perinteisen opettamisen lisäksi opettaja ohjaa, tutkii, kehittää, tiimiytyy, ver-
kostoituu ja kansainvälistyy. Arvostettavaa on opettajan sitoutuminen, jolla he 
opettavat, johtavat, kantavat huolta ja ovat läsnä oppilailleen. Opettaja on tänä 
päivänä moniosaaja. Opettajien mahdollisuuksia tukea ja ohjata oppilaita yksilöl-
lisesti heikentävät koulujen resurssien leikkaaminen, ryhmäkokojen kasvattami-
nen ja ryhmien moninaistuminen.

TALIS 2018 -tulosten mukaan opettajat Suomessa ovat korkeasti koulutettuja ja 
kelpoisia työssään kansainvälisesti verrattuna. Suomalaisopettajat ovat edelleen 
tyytyväisiä ammattiinsa ja valitsisivat opettajan ammatin yhä, jos saisivat päättää 
siitä uudelleen. Työssään opettajat ovat innovatiivisia ja he kehittävät uusia ide-
oita opettamiseen ja oppimiseen. Myös rehtorit ovat avoimia muutokselle ja he 
tukevat uusien ideoiden kehittämistä. 

Suomalaisopettajat luottavat omiin kykyihinsä ja suoriutumiseensa opetuksessa. 
Oppilaiden ja opettajien suhteet ovat hyvät ja välinen luottamus vahva. Oppilaiden 
hyvinvointi on opettajille tärkeää. Tämä on yksi tekijä, miksi opettajat haluavat 
vaikuttaa opetusryhmäkokojen pienentämiseen.

Suomalaiset opettajat opettavat inhimillisellä otteella. Heitä kiinnostaa, mitä 
ja miten oppilaat oppivat. Myös oppilaat luottavat opettajiinsa. Oppilaat pitävät 
inhimillisistä opettajista. Opettajan tehtävänä on pitää huolta yksilöllisestä 
oppimisesta, mikä on erittäin myönteistä. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että 
pieni osa oppilaista voi viedä opettajalta suuren ajan. Tämä saa monet opettajat 
uupumaan. (ks. Sihvo, 2019.)
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8 .2  Opettajat arvostavat omaa työtään

TALIS 2013 -raportissa mainittiin uhkana suomalaisopettajan työn arvostuksen 
väheneminen. Tämä näkyy siinä, että opettajat kokevat ristiriitaa työn arvostuk-
sen ja palkan suhteen. Ammatin houkuttelevuutta lisäävät tekijät ovat koulutuk-
sen yleinen arvostus yhteiskunnassa, opettajien palkkataso, resurssit kouluar-
jessa ja urakehitys.

TALIS 2018 -tulosten perusteella voisi päätellä, että nuorten opettajien keskuu-
dessa opettajan ammatin arvostus on lisääntynyt. Opettajan ammatin ensisijai-
seksi uravalinnakseen ilmoitti 75 % alle 30-vuotiaista opettajista, kun puolestaan 
vanhempien opettajien ikäryhmästä vastaava osuus oli 53 %. Opettajakoulutuk-
seen hakeutuminen tosin on vuodesta 2014 pienentynyt. Vaikka hakijoita on yhä 
paljon, trendi on laskeva. Syitä laskuun voi etsiä muun muassa hakujärjestelmien 
muutoksista ja hakijaikäluokkien pienentymisestä. Myös mediaa on kritisoitu 
kielteisestä koulu-uutisoinnista.

Opettajuuden ja opettajan työn kehittymisen edellytykset ovat Suomessa hyvät. 
Paras indikaattori tälle on opettajan ammatin suosion säilyminen nuorten kes-
kuudessa. Tärkeää on se, että TALIS 2018 -tulosten mukaan opettajan ammattiin 
nuoria motivoi eniten se, että opettajana pääsee vaikuttamaan lasten ja nuorten 
kehittymiseen.

Suomalaisen koulutuksen vahvuus on ammattitaitoisissa opettajissa, joilla on 
vahva pedagoginen osaaminen ja vapaus. Opettajan kokema arvostus on vahvasti 
yhteydessä motivoituneeseen työhön. Koetulla arvostuksella on suora yhteys 
oppimistulosten laatuun. Erilaisten median toteuttamien kyselyjen mukaan suo-
malaiset arvostavat opettajan ammatin korkealle, kärkikymmenikköön kaikista 
ammateista. Opettajia arvostetaan erityisesti heidän monipuolisen ja ajantasai-
sen osaamisensa vuoksi sekä siksi, että opettajilla on vastuu oppilaiden tulevai-
suudesta.

8 .3  Työrauha koetaan ongelmaksi

Vaikka Suomessa opetusryhmän hallinnassa ei ole tapahtunut muutosta vuoden 
2013 jälkeen (Taajamo, Puhakka, Välijärvi, 2014), on silti yhä syytä kiinnittää huo-
miota työskentelyilmapiiriin. Opetuksesta kuluu melkoisesti aikaa järjestyksen 
ylläpitoon. Suomi oli PISA-maista kolmanneksi huonoin työrauhaa koskevien 
tulosten osalta (OECD, 2016). Eri maiden opettajien käsitykset työrauhasta saat-
tavat vaihdella. 

Nämä tekijät vaikuttavat myös koulujen turvallisuuteen. Vaikka Suomessa koulut 
ovatkin turvallisia, silti viikoittain kouluissa esiintyy opettajien kokemana oppi-
laiden kesken uhkailua, solvaamista ja henkistä kiusaamista. Myös oppilaiden 
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kokemus kiusaamisesta on yleinen (Kouluterveyskysely, 2017). Huolestuttavaa on 
se, että Suomessa rehtoreiden mukaan päihteiden hallussapito tai käyttö on ylei-
sempää kuin muissa TALIS 2018 -tutkimukseen osallistuneissa maissa. Kasvanut 
tietoisuus ja ennalta ehkäisevien ohjelmien käyttöönotto ovat saattaneet osaltaan 
kasvattaa rehtoreiden ja opettajien tietoisuutta kiusaamisesta ja päihteiden käy-
töstä.

8 .4  Arviointikäytännöt monipuolistuneet

Opettajat arvioivat oppilaitaan monipuolisesti esimerkiksi antamalla oppilaille 
välittömästi palautetta oppituntityöskentelyn aikana. Erilaiset arviointikäytännöt 
ovat lisääntyneet vuodesta 2013. Opettajat antavat kirjallisen palautteen ja arvo-
sanan lisäksi oppilaiden arvioida omaa edistymistään. Uusi opetussuunnitelma 
korostaa arviointimenetelmien monipuolisuuden lisäksi oppilaiden edistymisen 
arviointia. Opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle 
ja hänen vanhemmilleen tai huoltajille. Palautetta oppilaat saavat paljon muulla-
kin tavoin kuin todistusten avulla. 

Uusi opetussuunnitelma muuttaa koulun toimintakulttuuria myös arviointikäy-
tänteiden suhteen. Muutos ei sinänsä ole uutta, koska opettajan ammatti on alati 
murroksessa. Mediassa on käyty paljon keskustelua uudesta opetussuunnitel-
masta joko siten, että sen nähdään lisäävän opettajien kuormitusta tai merkitse-
vän luovuuden lähdettä.

8 .5  Opettajien perehdytys ja mentorointi edelleen 
vähäistä

Silmiinpistävää TALIS 2018 -tuloksissa on se, että suurin osa kouluistamme tar-
joaa uusille opettajilleen perehdytystä, mutta enemmistö opettajista ei ole osal-
listunut perehdyttämistoimintaan lainkaan. Yleisin uuden opettajan tukimuoto 
on mentorointi. OSAAVA-ohjelman uusien opettajien vertaisryhmämentorointi 
on hieman vauhdittanut kehitystä. Silti Suomi erottuu mentorointiohjelmien saa-
tavuuden suhteen selvästi muista TALIS-tutkimukseen osallistuneista maista. 
Suomalaiskouluista vain vajaa viidennes tarjoaa kaikille koulun uusille opettajille 
mentorointiohjelmaa, kun esimerkiksi Ruotsissa sitä tarjotaan lähes joka toi-
sessa koulussa. Rehtorit kuitenkin pitävät mentorointia erittäin tärkeänä ja tar-
peellisena toimintana.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL (2019) on ottanut kantaa uusien 
opettajien kiinnittymiseen opettajan työhön. Se vaatii kuntia ja yhteiskuntaa 
huolehtimaan paremmin uusien opettajien perehdyttämisestä opettajan työhön. 
Aloittelevat opettajat eivät saa jäädä yksin ammatillisen kehittymisensä kanssa. 
Opettajan ensimmäiset työvuodet ovat tärkein vaihe työhön kiinnittymisessä ja 
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siksi perehdytyksen täytyy olla suunnitelmallinen kokonaisuus. SOOL:n ehdo-
tuksen mukaisesti työssään aloittaville opettajille on taattava kahden vuoden 
mentorointi. 

Perehdytyksellä tai sen puuttumisella on vaikutusta työyhteisöön sopeutumi-
sessa ja yhteenkuuluvaisuuden tunteessa, ja tätä kautta välittömästi työssä jak-
samiseen. Uuden opettajan haasteet ovat suuret ja työn aloitusvuosia kuvaa usein 
yksinäisyys. Monissa kouluissa opettaja tekee työtään vieläkin yksin suljettujen 
ovien sisällä. Työn alkuvaihe voikin tuntua kovin raskaalta, jos vastavalmistunut 
opettaja joutuu selviytymään erilaisista tehtävistä ilman kokeneempien kollegoi-
den tukea. Kun perehdytys hoidetaan hyvin, se luo uudelle opettajalle turvallisen 
olon ja sillä on suuri merkitys myös työmotivaatiolle ja työhyvinvoinnille.

8 .6 Rehtorin hallinnolliset tehtävät lisääntyvät

Myös rehtoreiden työ on muutoksessa. Rehtoreiden uudistuvaan työnkuvaan 
vaikuttaa muun muassa kouluverkoston ja koulujen koon kasvaminen, opetus-
suunnitelmien uudistukset, oppimisympäristöjen digitalisoituminen ja uusien joh-
tamistaitojen tarve moniammatillisissa työyhteisöissä.

Rehtoreiden hallinnolliset ja johtamiseen liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet vuo-
desta 2013 (Taajamo, Puhakka, Välijärvi, 2014). Tämä tarkoittaa sitä, että rehtorit 
yhä vähenevässä määrin pystyvät keskittymään opetussuunnitelmaan ja opetuk-
seen liittyviin tehtäviin. Rehtoreilla ei myöskään jää aikaa oppilaiden huomioimi-
seen ja yhteydenpito oppilaiden vanhempiin tai huoltajiin vähentyy entisestään.

Rehtorin toimenkuva on laaja pitäen sisällään henkilöstöhallintoa, esimiestyötä, 
taloushallintoa ja työyhteisön kehittämistä. Nämä tehtävät vievät yhä enemmän 
aikaa ja vähemmälle jää pedagoginen johtaminen ja koulun opetus- ja kasvatus-
työn ohjaaminen. Tarvitaankin lisää tietämystä siitä, miten tulevia rehtoreita voisi 
parhaiten kouluttaa. Yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueeksi rehtorin tehtävässä 
on tullut pedagoginen johtajuus. Tämä on haaste, koska rehtorit kokevat, että 
heillä on entistä vähemmän aikaa pedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi he kokevat, 
että pula pedagogiseen johtajuuteen käytettävästä ajasta – oppilaiden kanssa 
käytettävän ajan riittämättömyyden ohella – rajoittaa laadukkaan koulutuksen 
tarjoamista.

8 .7  Suomessa hyödynnetään vähän 
vertaishavainnointia

Eniten opettajat kehittävät osaamistaan lukemalla ammattikirjallisuutta ja osal-
listumalla erilaisiin kursseihin ja seminaareihin. Vähiten Suomessa hyödynne-
tään vertaishavainnointia, joka on yleinen osaamisen kehittämiskeino muissa 
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TALIS-maissa. Kehittämistoiminnan on hyvä rakentua aikaisemman tiedon 
pohjalle. Kehittämistoiminnan pitää myös soveltua opettajan omiin ammatillisiin 
kehittymisen tarpeisiin ja sen pitää tarjota virikkeitä uusien ideoiden ja tiedon 
soveltamiseen omassa luokkahuoneessa. 

TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan eniten suomalaisopettajat tarvitsevat mieles-
tään kehittämistä tieto- ja viestintätekniikan taidoissa ja oppilasarvioinnin käy-
tännöissä. Lisää tietämystä tarvitaan myös erityisen tuen tarpeessa olevien oppi-
laiden opettamisessa, oppilaiden käyttäytymisen ja luokkatilanteiden hallinnassa 
ja opetussuunnitelmatietoudessa.

Digitalisaation mahdollisuudet on sisällytetty koulun yhteisiin opetus- ja kasva-
tustavoitteisiin ja ne huomioidaan opettajien työn kokonaissuunnitelmissa. Opet-
tajien osaaminen TVT-taidossa kasvaa pikkuhiljaa ja TVT:n pedagoginen käyttä-
minen on opettajien keskuudessa vahvistunut Suomessa enemmän kuin muissa 
TALIS-maissa vuodesta 2013. Opettajien väline- ja sisältötaidoissa on tapahtunut 
myönteistä kehitystä, mutta oppilaiden digitaaliset taidot eivät kuitenkaan ole 
vahvistuneet vuosien 2017–2018 välillä. Jatkossa tulisi pyrkiä lisäämään oppilai-
den roolia digiresurssien käyttäjinä ja niiden hyödyntäjinä. (ks. Tanhua-Piiroinen 
ym., 2019.) Vähiten suomalaisopettajat luottivat omiin kykyihinsä tukea oppilaiden 
oppimista digitaalisen teknologian avulla (57 %). 

Vastaajien mukaan ammatillisen osaamisen tarve on kasvanut huomattavasti 
oppilasarviointien suhteen. Vaikka arviointikulttuuria on alettu kehittämään 
aktiivisesti Suomessa, on se muuttunut verkkaisesti. Arviointia ei ehkä koeta 
kiinteäksi osaksi opetus- ja oppimisprosessia, ja siksi arviointikäytänteet pysyvät 
helposti perinteisinä summatiivisina arviointina. Arvioinnin kehittämistarpeiden 
taustalla on huoli opettajien arviointiosaamisen tasosta. Uuden opetussuunnitel-
man (2014) seurauksena arviointi on muutoksessa. Tätä on tärkeä pohtia myös 
opettajankoulutuksessa.

Yli puolet suomalaisopettajista nimeää ammatillisen osaamisen kehittämistoi-
mintoihin osallistumisen esteeksi työaikataulunsa ja kannustimien puutteen. 
Osallistuminen ei vaikuta palkka- tai urakehitykseen. Usein tarjolla ei ole sopivaa 
kehittämistoimintaa ja siihen osallistuminen on kallistunut.

Osallistuminen ammatillista kehittymistä tukevaan koulutukseen estää myös 
koulutuksen pirstaleisuus ja koulujen ylläpitäjien heikentyneet taloudelliset 
mahdollisuudet tukea henkilöstön kouluttautumista. Koulutuksen osallistumi-
sesteiden kartoittaminen ja niiden suunnitelmallinen vähentäminen ovat opetus-
hallinnon keskeisiä tulevaisuuden haasteita. On tarpeen miettiä, miten uralla ete-
neminen mahdollistetaan ja miten omaehtoiseen ammatilliseen kehittämiseen 
kannustetaan opettajan työssä. Oma kehittyminen tulee saada näkyväksi arjen 
työssä ja siitä palkitsemisessa. Aktiivisuuden ammatillisessa kehittämisessä 
tulee heijastua myös urakehitykseen. Osaamisen kehittämistä tulisi suunnitella 
systemaattisesti paikallisella tasolla ja rehtoreiden sekä koulutoimen johtajien 
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pedagogista johtajuutta tulisi vahvistaa opettajien ammatillisen osaamisen kehit-
tämisen suunnittelemisessa.

8 .8  Täydennyskoulutusta kehitettävä

Opettajien täydennyskoulutuksen tärkeyttä korostettiin jo TALIS 2013 -raportissa 
ja sitä on syytä korostaa edelleen. Täydennyskoulutuksen on nykyistä herkemmin 
otettava huomioon opettajan koulutustarpeiden erilaisuus työuran aikana. Tule-
vaisuuden täydennyskoulutus lähtee nykyistä vahvemmin työyhteisöjen kehit-
tämisestä, jolloin opettajien erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan yhteisön 
tavoitteiden suuntaisesti. Tämä vaatii tietoista opettajuuden ammatillisen osaa-
misen pitkäjänteistä kehittämistä.

Opettajille on valtakunnallisesti tarjolla paljon ilmaista koulutusta, mutta samalla 
TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan opettajien kokemat esteet täydennyskoulu-
tukseen osallistumisessa, erityisesti koulutuksen kalleus, ovat lisääntyneet. 
Esteiden tarkempi selvittäminen kansallisella tasolla on tärkeää. On löydettävä 
tasapaino tarjonnan ja kysynnän välillä ammatillisen osaamisen kehittämisen 
järjestämisessä. Täydennyskoulutuksen järjestämisen perustana tulisi olla suun-
nitelmallinen jatkumo esimerkiksi opettajien henkilökohtaisten koulutus- ja kehit-
tämissuunnitelman avulla. Opettajat Suomessa (Kumpulainen, 2017) tiedonkeruun 
mukaan tällaisten suunnitelmien osuus perusopetuksen opettajilla olikin vuoden 
2012 10 prosentista noussut 39 prosenttiin vuonna 2015. Suunnitelmallisuus mah-
dollistaa koulutuksen järjestäjien resurssien tehokkaamman kohdistamisen täy-
dennyskouluttautumiseen. Myös rehtoreiden tukeminen osaamisen johtamisessa 
on tarpeen. TALIS 2018 -tutkimuksessa rehtorit kokivat tarvitsevansa kolman-
neksi eniten lisää osaamista juuri opettajien ammatillisen osaamisen kehittämi-
sen suunnittelemisessa.

Suunnitelmallinen jatkumo toisi täydennyskoulutukseen myös tutkimusperus-
taisuutta. Tutkimuksen on oltava lähempänä opettajan arkea. Tutkimuksen tulee 
haastaa opettajat kriittiseen ajatteluun opetuksen ja opettajuuden suunnasta. 
Lisäksi perinteinen koulun ulkopuolella tarjottava täydennyskoulutus ei vastaa 
enää riittävästi opettajien kokemiin osaamisvajeisiin. Ammatillisen kehityksen 
tuki on tuotava eri keinoin osaksi arjen koulukulttuuria. Luokkahuoneiden ovien 
tulisi avautua keskinäiselle oppimiselle, yhteistyölle ja rohkaisevalle palautteelle. 
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