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TIIVISTELMÄ

TALIS 2018 -tutkimuksen tulokset on julkaistu kahdessa eri osassa. Tutkimustu-
losten ensimmäisessä osassa korostuivat oppilaiden hyvinvoinnin tärkeys opet-
tajien kokemana, opettajien arviointikäytäntöjen monipuolistuminen ja mento-
roinnin niukkuus. Tutkimustulosten toisessa osassa eli tässä raportissa tarkas-
tellaan erityisesti opettajien ja rehtoreiden työympäristöön ja työtyytyväisyyteen 
vaikuttavia tekijöitä. 

Opettajat tyytyväisiä ammattiinsa

Suomessa, kuten kaikissa muissakin TALIS 2018 -tutkimukseen osallistuneissa 
maissa, lähes kaikki (90 %) opettajat olivat tyytyväisiä ammattiinsa. Kaikissa 
TALIS-maissa opettajat nauttivat työstään, olivat tyytyväisiä tekemiseensä 
koulussa ja suosittelisivat kouluaan hyvänä työpaikkana. Suomalaisopettajien 
työtyytyväisyys oli kuitenkin vähentynyt TALIS-tutkimusten 2013 ja 2018 välillä 
3 %-yksiköllä.

Suomalaisopettajat kokevat stressiä

Suomalaisopettajille stressiä aiheuttivat kunnan tai valtion taholta tulevien vaa-
timusten määrä (45 %), hallinnollisten tehtävien paljous (33 %) sekä oppituntien 
mukauttaminen erityisoppilaiden tarpeisiin (32 %). Stressin kokemus kasautui 
lähinnä nuorille, enintään 5 vuotta opettajana toimineille, naisopettajille.

Opettajien välinen tiimityö lisääntymässä Suomessa

Suomalaisopettajat kokivat koulun yhteisöllisen ilmapiirin vahvaksi. Tiimityönä 
opettaminen oli kuitenkin vielä vähäistä Suomessa, vaikka se oli lisääntynyt 
7 %-yksiköllä 27 prosentista 34 prosenttiin vuosien 2013 ja 2018 välillä. Nuor-
ten, alle 30-vuotiaiden, opettajien ikäryhmässä 44 prosenttia opetti tiimityönä 
samalla oppitunnilla yhdessä toisen opettajan kanssa. Vanhempien, vähintään 
50-vuotiaiden, opettajien ikäryhmässä tiimityönä opetti nuorempia kollegoitaan 
10 %-yksikköä vähemmän eli joka kolmas (34 %) vanhemman ikäryhmän opetta-
jista. 
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Suomalaisopettajat kokevat saavansa vähän 
palautetta

Suomessa opettajat saivat vähän palautetta opetuksestaan eikä heidän työ-
tään juurikaan havainnoitu. Opettajista 40 prosenttia ilmoitti, ettei ollut saanut 
koskaan omassa koulussaan palautetta työstään. Noviisiopettajista (enintään 5 
vuotta työkokemusta opettajana) 53 prosenttia raportoi, ettei ollut saanut palau-
tetta. Opettajien mielestä palaute vaikuttaisi myönteisesti pedagogisiin valmiuk-
siin oman aineen opetuksessa sekä oman opetusalan tietämyksen ja ymmärryk-
sen lisääntymiseen.

Rehtorit tyytyväisiä työhönsä

Opettajien lisäksi myös rehtoreista yli 90 prosenttia niin Suomessa kuin kaikissa 
muissa TALIS 2018 -tutkimukseen osallistuneissa maissa oli tyytyväisiä työym-
päristöönsä. He pitivät työstään nykyisessä koulussaan ja suosittelisivat kou-
luaan hyvänä työpaikkana. 

Suomalaisrehtorit kokevat stressiä

Suomessa rehtoreille stressiä aiheuttivat hallinnollisten tehtävien paljous (65 %), 
kunnan tai valtion taholta tulevat vaatimukset (50 %) ja henkilöstön poissaoloista 
johtuneet ylimääräiset tehtävät (36 %). Vastuuta rehtorit kantoivat erityisesti bud-
jettivarojen kohdentamisesta, oppilaiden kurinpidollisista toimenpiteistä ja opet-
tajien virkaan nimittämisestä.

Suomalaisopettajat uskovat tiedotusvälineiden 
arvostavan opettajan työtä

Suomessa vain joka neljäs (24 %) opettaja uskoi pystyvänsä vaikuttamaan kou-
lutuspolitiikkaan ja arvioi, että poliitikot ja päättäjät arvostavat heidän mielipitei-
tään. Joka toisen (50 %) suomalaisopettajan mielestä tiedotusvälineet arvostavat 
opettajan työtä. Muissa TALIS-maissa keskimäärin opettajat eivät uskoneet 
läheskään yhtä paljon tiedotusvälineiden arvostukseen kuin Suomessa. Suo-
malaisopettajista 58 prosenttia koki ammattiaan arvostettavan yhteiskunnassa, 
mikä oli selvästi enemmän kuin TALIS-maissa keskimäärin.
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SAMMANDRAG

Resultaten av studien TALIS 2018 presenteras i två delar. I den första delen av 
rapporten över studieresultaten framhävs vikten av elevernas välbefinnande 
enligt lärarna, lärarnas allt mångsidigare bedömnings praxis och den knappa 
mentoreringen. I denna andra del av rapporten över studieresultaten granskas 
faktorer som påverkat i synnerhet lärarnas och rektorernas arbetsmiljö och 
arbetstillfredsställelse. 

Lärarna nöjda med sitt yrke

I Finland, liksom i alla andra länder som ingick i studien TALIS 2018, var 
nästan alla (90 %) lärare nöjda med sitt yrke. I alla TALIS-länder njöt lärarna 
av sitt arbete, de var nöjda med sina åstadkommanden i skolan och kunde 
rekommendera sin skola som en bra arbetsplats. Emellertid hade de finländska 
lärarnas arbetstillfredsställelse minskat med 3 procentenheter mellan TALIS-
studierna 2013 och 2018.

De finländska lärarna känner sig stressade

De finländska lärarna blir stressade av mängden krav (45 %) från kommunen 
eller staten, de många administrativa uppgifterna (33 %) och anpassningen av 
lektionerna till elever med särskilda behov (32 %).  Känslan av stress hopade sig 
främst hos unga kvinnliga lärare som undervisat högst fem år.

Teamarbetet bland lärarna ökar i Finland

De finländska lärarna upplevde att samhörighetskänslan i skolan var stark.  
Emellertid förekom det ganska lite undervisning i team, även om det hade ökat 
med sju procentenheter från 27 procent till 34 procent mellan år 2013 och år 
2018. Bland unga lärare i åldersgruppen under 30 år undervisade 44 procent 
i team under samma lektion tillsammans med en annan lärare. Äldre lärare i 
åldersgruppen från 50 år uppåt jobbade 10 procentenheter mindre i team än sina 
yngre kollegor, vilket betyder var tredje (34 %) lärare i den äldre åldersgruppen. 
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De finländska lärarna upplevde att de fick väldigt 
lite feedback

Lärarna i Finland fick väldigt lite feedback på sin undervisning, och deras arbete 
iakttogs knappt alls. 40 procent av lärarna uppgav att de aldrig fått någon 
feedback på sitt arbete i sin skola. Bland novislärarna (högst fem års erfarenhet 
som lärare) rapporterade 53 procent att de inte fått feedback.  Lärarna tyckte 
att feedback på ett positivt sätt kunde påverka deras pedagogiska färdigheter 
att undervisa sitt ämne och öka deras kunskaper och förståelse för sitt 
undervisningsområde. 

Rektorerna nöjda med sitt arbete

Utöver lärarna var även mer än 90 procent av rektorerna både i Finland och i 
alla andra länder som ingick i studien TALIS 2018 nöjda med sin arbetsmiljö. De 
tyckte om sitt jobb i sin nuvarande skola och kunde rekommendera sin skola som 
en bra arbetsplats. 

De finländska rektorerna känner sig stressade

Enligt studien TALIS 2018 orsakades de finländska rektorernas stress av 
mängden administrativa uppgifter (65 %), krav från kommunen eller staten (50 %) 
och extra uppgifter till följd av frånvaro bland personalen (36 %). Rektorerna bar 
ansvar i synnerhet för fördelningen av budgetmedel, disciplinära åtgärder bland 
eleverna samt lärarnas tjänsteutnämningar.

De finländska lärarna tror att massmedierna 
uppskattar lärarens arbete

Endast var fjärde (24 %) lärare i Finland trodde sig kunna påverka utbildnings-
politiken och bedömde att politikerna och beslutsfattarna uppskattar deras 
åsikter.  Varannan (50 %) finländsk lärare anser att massmedierna uppskattar 
lärarens arbete. I genomsnitt trodde lärarna i de övriga TALIS-länderna inte 
närmelsevis lika mycket på massmediernas uppskattning som i Finland. 
Bland de finländska lärarna upplevde 58 procent att deras yrke uppskattades i 
samhället, vilket var klart mera än i TALIS-länderna i genomsnitt.
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SUMMARY

The results of the TALIS 2018 study have been reported in two parts. The findings 
of the first part highlighted the importance of students’ wellbeing as perceived by 
teachers, the diversification of teachers’ assessment practices, and the scarcity 
of mentoring. This second part examines especially factors affecting the working 
environment and job satisfaction of teachers and principals. 

Teachers satisfied with their profession

In Finland, as in all other countries participating in the TALIS 2018 study, a vast 
majority (90%) of teachers were satisfied with their profession. In all TALIS 
countries, teachers enjoyed their work, were satisfied with their performance, 
and would recommend their school as a good workplace. However, work 
satisfaction among Finnish teachers had declined by 3 percentage points 
between the TALIS 2013 and 2018 rounds.

Finnish teachers are stressed

Finnish teachers experience stress. According to the teacher responses, it arises 
from the quantity of requirements coming from the municipality or state (45%), 
from the abundance of administrative duties (33%), and adapting the classes to 
the needs of students with special educational needs (32%). The experienced 
stress cumulated mostly on younger female teachers who had been teaching for 
at most five years.

Teachers’ teamwork increasing in Finland

Finnish teachers found that the social atmosphere at school is strong. However, 
teaching as teamwork was still relatively scarce in Finland, even if it had risen 
by 7 percentage points, from 27% to 34%, between the years 2013 and 2018. 
In the age group of young teachers under 30 years, 44% taught a class as 
teamwork with another teacher, whereas in the age group of teachers over 50 the 
percentage was 34%. 
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Finnish teachers feel they receive little feedback

In Finland, teachers received little feedback for their teaching, and their work 
was not much observed. As many as 40% of the teachers reported that they had 
never received any feedback on their work at their own school. Of the novice 
teachers (max. 5 years of work experience as a teacher), 53% reported that 
they had not received any feedback. In teachers’ opinion, feedback would have a 
positive effect on one’s pedagogical competencies in teaching one’s own subject 
and help increase one’s knowledge and understanding in the field concerned.

Principals satisfied with their work

Besides teachers, also more than 90% of principals in Finland and in the other 
countries participating in the TALIS 2018 study were satisfied with their working 
environment. They liked their work in their current school and would recommend 
the school as a good workplace. 

Finnish principals are stressed

In Finland, principals were stressed by the abundance of administrative 
duties (65%), requirements coming from the municipality or state (50%), and 
additional tasks due to the absences of staff (36%). In particular, the principals 
were responsible for the allocation of budget funds, disciplinary measures for 
students, and the appointment of teachers.

Finnish teachers believe that the media appreciate 
teacher’s work

In Finland, only a quarter (24%) of teachers believe that they can have an 
influence on education policy and consider that politicians and decision-makers 
appreciate teachers’ opinions. Every second Finnish teacher (50%) thinks that the 
media appreciate teacher’s work. In the other participating countries, teachers 
were on average much more sceptical about the appreciation of the media. As 
many as 58% of the Finnish teachers saw that their profession is appreciated in 
society, which was clearly more than in the TALIS countries on average.
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LUKIJALLE

Suomi osallistui toista kertaa kansainväliseen Opetuksen ja oppimisen kan-
sainväliseen tutkimukseen (TALIS – Teaching and Learning International Survey). 
Vuoden 2018 tutkimuksen tulokset OECD päätti julkaista kahdessa eri osassa 
siten, että ensimmäinen osa on julkaistu kesällä 2019 ja toinen osa keväällä 2020. 
Tutkimustulosten ensimmäisessä osassa taustoitettiin opettajien ja rehtoreiden 
työtä ja koulutusta sekä kuvailtiin koulua työympäristönä. Lisäksi siinä nostettiin 
esiin opettajien perehdyttämiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen liit-
tyvät haasteet. (http://ktl.jyu.fi/talis ja https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/
julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018.) Tässä 
tutkimustulosten toisessa osassa keskitytään opettajien ja rehtoreiden näke-
myksiin työn arvostuksesta, työympäristöstä ja työsuhteista sekä kuvaillaan niitä 
tekijöitä, jotka liittyvät koulun autonomisuuteen ja opettajien väliseen yhteistyö-
hön. Näissä toisen osan tuloksissa on viitattu myös ensimmäisen osan tuloksiin. 

TALIS 2018 -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimukseen osallistuville 
maille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista 
edistävistä tekijöistä. Tulokset kertovat eri maille, missä määrin muissa maissa 
on kohdattu samanlaisia kehittämisen 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 opet-
tajien pedagogisia opetuskäytänteitä ja niiden vaikuttavuutta sekä opettajien 
omassa ammatissa tarvittavan osaamisen kehittämistä. Tutkimuksessa ei arvi-
oitu yksittäisten koulujen, opettajien tai rehtoreiden suorituksia, vaan kokonais-
valtaisesti maakohtaisia kokonaistietoja. Tulokset antavat käsityksen siitä, miten 
opettajat ja rehtorit kokevat työssään oman oppimisympäristönsä.

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 Jyväskylän yliopiston 
Koulutuksen tutkimuslaitos, jonka vastuulla oli tutkimuksen kansallinen toteutus 
ja tutkimustulosten raportointi. Suomessa tutkimuksen rahoitti opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat edustajat Opetushalli-
tuksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä, 
Suomen kuntaliitosta, Helsingin yliopistosta, Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus Karvista ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Kansainvälisen TALIS 2018 -tutkimuksen tuloksiin voi tutustua OECD:n verkko-
sivuilla osoitteessa http://www.oecd.org/talis. Tutkimuksen kansallisia tuloksia 

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
http://www.oecd.org/talis
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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.

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

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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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 yhteis-
työn ja kehityksen järjestön OECD:n johdolla toteutettu kansainvälinen opetuksen 
ja oppimisen tutkimus. TALIS 2018 -tutkimuksessa osallistuvia maita ja alueita 
oli yhteensä 48 kuudesta maanosasta. Tutkimukseen osallistui noin 160 000 ylä-
koulun opettajaa, jotka edustivat lähes 6 miljoonaa opettajaa. Rehtoreita tällä 
kierroksella tutkimukseen osallistui 9 400. TALIS 2018 -tutkimuksessa kaikki 
osallistujamaat ja -alueet ottivat osaa ydinalueen kartoitukseen, joka kohdistui 
kansainvälisessä ISCED-koulutusluokituksessa tasolle 21. Suomessa TALIS 2018 
-tutkimus toteutettiin yläkoulujen rehtoreille ja vuosiluokkien 7–9 (10) opettajille. 

Tutkimustulosten (raportin osat 1 ja 2) kuvioihin valitut maat Suomen lisäksi ovat 
Ruotsi, Norja, Tanska ja Viro. Nämä maat ovat Suomen lähimpiä referenssimaita 
ja ne valittiin opetusperinteiden kannalta mielenkiintoisimpina vertailumaina Suo-
melle. Kyseiset maat olivat myös vertailukohteina TALIS 2013 -tutkimuksen tulos-
raportissa (Taajamo, Puhakka & Välijärvi, 2014). Jatkossa näitä maita nimitetään 
(Suomi mukaan luettuna) vertailumaiksi. Vertailumaiden lisäksi taulukoissa ja 
kuvioissa esitetään kaikkien tutkimukseen osallistuneiden maiden ja alueiden (48 
maata tai aluetta, ks. taulukko 1.1) yhteiskeskiarvo ”TALIS-maat”. Suomen TALIS 
2013 -raportissa ei esitelty Islannin tuloksia, koska Islanti oli päättänyt opetta-
jiensa tietosuojan takia poistattaa oman TALIS 2013 -aineistonsa kansainvälisestä 
kaikkien maiden aineistot käsittävästä aineistosta. Myös TALIS 2018 -tutkimustu-
loksista (raportin osat 1 ja 2) päätettiin jättää Islannin tulokset niin ikään pois. 

Tutkimustuloksia on pääasiallisesti esitetty rehtoreiden ja kaikkien opettajien 
osuuksina. Näiden lisäksi opettajia on ryhmitelty opettajan sukupuolen, iän 
ja työkokemuksen mukaan. Opettajat on jaettu sukupuolen mukaan nais- ja 
miesopettajiin. Opettajien ikä on ryhmitelty kolmiluokkaiseksi, mutta tuloksissa 
ja kuvioissa on raportoitu ikäryhmistä alle 30-vuotiaat ryhmässä ”nuoret opetta-

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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jat” ja vähintään 50-vuotiaat opettajat ryhmässä ”vanhemmat opettajat”. Opetta-
jien työkokemus opettajana on jaettu kahteen luokkaan siten, että enintään viisi 
vuotta opettajana työskennelleet on luokiteltu ryhmään ”noviisiopettajat” ja yli 
viisi vuotta opettajana työskennelleet ryhmään ”kokeneet opettajat”.

TAULUKKO 1 .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.



15OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat opettajien ja rehtoreiden näkemyksiin, mieli-
piteisiin ja uskomuksiin omasta työstään. Tulokset ovat opettajien subjektiivisia 
näkemyksiä asioiden tilasta. Tällainen tieto kertoo siitä, miten opettajat näke-
vät oppimisympäristöt, joissa he työskentelevät, ja mikä heitä motivoi. Tulokset 
auttavat arvioimaan, miten eri koulutuspoliittiset toimenpiteet ovat toteutuneet 
ja vaikuttaneet. Tuloksia luettaessa ja tulkittaessa on hyvä pitää mielessä, että 
kysymyksessä on kansainvälinen tutkimus ja näin huomioida kansallisten kult-
tuurien 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). Erityiskoulut eivät kuuluneet tutkimuksen perus-
joukkoon. 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 muodos-
tivat sellaiset opettajat, jotka osana tavanomaisia tehtäviään nykyisessä koulus-
saan antoivat opetusta vuosiluokkien 7–9 sekä lisäopetuksen (vl 10) oppilaille 
kyseisenä kouluvuonna. Mitään minimirajaa opetuksen määrälle ei asetettu ja 
mukaan luettiin myös yksittäisen oppilaan opettaminen. Tutkimuksen kohderyh-
mästä suljettiin pois sijaiset (alle 6 viikon sijaisuus), pitkällä lomalla tai vapaalla 
olevat opettajat, koulunkäyntiavustajat, pedagoginen tukihenkilöstö (mm. opin-
to-ohjaajat), terveys- ja sosiaalialan tukihenkilöstö sekä opettajat, jotka eivät 
opettaneet lainkaan vuosiluokkien 7–9 tai lisäopetuksen (vl 10) oppilaita.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Suomessa keväällä 2018 opettajille ja reh-
toreille suunnatuilla kyselyillä. Kysely toteutettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 
sähköisesti verkossa tai vaihtoehtoisesti paperilla. Kyselyyn vastaaminen vei 
aikaa noin 45–60 minuuttia. Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti. Tutkimus-
aineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä opettajia, rehtoreita tai kouluja.

TALIS 2018 -tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla 3 026 (2 999) suomalai-
sopettajaa, joista 2 851 (2 739) vastasi kyselyyn. Tutkimukseen valituista opetta-
jista 16 ei toiminut enää ko. koulun opettajana, 29 opettajaa ei kuulunut kohdepe-
rusjoukkoon 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 opettajia 
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185 (201), ja heistä 176 (192) vastasi kyselyyn. Rehtoreista kyselyyn vastasi ver-
kossa 138 (144) ja paperilla 10 (2).

1 .3 Vastaajien taustatiedot

Vastaajien tarkemmat taustatiedot löytyvät raportin ensimmäisestä osasta (Taa-
jamo & Puhakka, 2019). Lyhyesti kuvailtuna suomalaisopettaja on korkeasti kou-
lutettu 45-vuotias nainen, jolla on 16 vuoden työkokemus opettajan työstä (Tau-
lukko 1.2.). Suomalaisrehtori on puolestaan korkeasti koulutettu 50-vuotias mies, 
jolla on 12 vuoden työkokemus rehtorin työstä (Taulukko 1.3.).

TAULUKKO 1 .2 OPETTAJAT TALIS-MAISSA JA SUOMESSA
(muutos verrattuna vuoteen 2013 on merkitty sulkeissa merkinnöillä  
– (ei muutosta), ↓ (pienentynyt) ja ↑ (kasvanut))

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 
(↑) 

opettaa opetusryhmää, jossa on 18 oppilasta 
(–)

n.a. Ei TALIS 2018 tai TALIS 2013 -tuloksissa
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TAULUKKO 1 .3 REHTORIT TALIS-MAISSA JA SUOMESSA 
(muutos verrattuna vuoteen 2013 on merkitty sulkeissa merkinnöillä  
– (ei muutosta), ↓ (pienentynyt) ja ↑ (kasvanut))

Yläkoulun rehtori TALIS-maissa Yläkoulun rehtori Suomessa

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

on 51-vuotias (↓) on 50-vuotias (↓)

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

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

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

99,5 % on suorittanut opettajan kelpoisuuden 
(↑)
100 % 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 (↑)
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2 OPETTAJAN AMMATIN ARVOSTUS JA 
OPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS

2 .1 Opettajan ammatin arvostus

Opettajan ammatin houkuttelevuutta lisääviä tekijöitä ovat opettajien koulu-
tuksen yleinen arvostus yhteiskunnassa, palkkataso, resurssit kouluarjessa ja 
urakehitys (Taajamo & Puhakka, 2019). Suomessa 58 prosenttia opettajista oli 
samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että heidän ammattiaan arvostetaan 
yhteiskunnassa. Muissa vertailumaissa ja TALIS-maissa keskimäärin opettajat 
uskoivat selvästi vähemmän opettajan ammatin yhteiskunnalliseen arvostuk-
seen. (Kuvio 2.1.) 

KUVIO 2 .1 OPETTAJIEN MIELIPIDE AMMATTINSA ARVOSTUKSESTA 
YHTEISKUNNASSA (samaa mieltä, täysin samaa mieltä)

TALIS 2018 -tutkimuksessa opettajan sukupuolella, iällä ja työkokemuksella oli 
vaikutusta siihen, kokivatko opettajat heidän ammattiaan arvostettavan yhteis-
kunnassa. Suomessa opettajan sukupuoli ei vaikuttanut tilastollisesti merkitse-
västi siihen, miten opettajat arvioivat ammattiaan arvostettavan yhteiskunnassa. 
Sen sijaan nuoret (alle 30-vuotiaat) opettajat kokivat ammattiaan arvostettavan 
noin 9 %-yksikköä enemmän kuin vanhemmat (vähintään 50-vuotiaat) opettajat. 
Myös opettajan työkokemuksella oli vaikutusta siihen, miten opettajan ammatin 
arvostus koettiin: noviisiopettajat (enintään 5 vuotta työkokemusta opettajana) 
kokivat opettajan ammattia arvostettavan yhteiskunnassa 6 %-yksikköä enem-
män kuin kokeneet (yli 5 vuotta työkokemusta opettajana) opettajat. (Kuvio 2.2.) 
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Kaikissa vertailumaissa tilastollisesti merkitsevät erot kytkeytyivät opettajan 
ikään ja työkokemukseen lukuun ottamatta Tanskaa, jossa eroja ei ollut. Ruot-
sissa nuoret opettajat kokivat opettajan ammattia arvostettavan yhteiskunnassa 
11 %-yksikköä enemmän kuin vanhemmat opettajat. Ruotsissa myös noviisiopetta-
jat kokivat ammattiaan arvostettavan 11 %-yksikköä enemmän kuin kokeneet opet-
tajat. Norjassa suuntaus oli sama eli nuoret opettajat kokivat ammattiaan arvos-
tettavan yhteiskunnassa noin 10 %-yksikköä enemmän kuin vanhemmat opettajat. 
Norjassa myös noviisiopettajilla oli 8 %-yksikköä suurempi usko kuin kokeneilla 
opettajilla siihen, että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. Viro poik-
kesi vertailumaista eniten. Siellä nuoret opettajat kokivat noin 18 %-yksikköä 
enemmän ammattinsa arvostukseen yhteiskunnassa kuin vanhemmat opettajat. 
Myös virolaiset noviisiopettajat kokivat noin 15 %-yksikköä enemmän ammattiaan 
arvostettavan yhteiskunnassa kuin kokeneet kollegansa. TALIS-maissa tilastolli-
sesti merkitsevät erot olivat kaikkien kolmen ryhmän kohdalla: miesopettajat koki-
vat opettajan ammattia arvostettavan noin 4 %-yksikköä enemmän kuin naisopet-
tajat, nuoret opettajat noin 2 %-yksikköä enemmän kuin vanhemmat opettajat ja 
noviisiopettajat 5 %-yksikköä enemmän kuin kokeneet opettajat. (Kuvio 2.2; OECD, 
2020.)

KUVIO 2 .2 OPETTAJIEN MIELIPIDE AMMATTINSA ARVOSTUKSESTA 
YHTEISKUNNASSA OPETTAJARYHMITTÄIN (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Vertailumaista ainoastaan Suomessa opettajien uskomuksiin ammattinsa arvos-
tusta kohtaan vaikutti se, miten paljon he arvioivat omassa koulussaan olevan 
maahanmuuttajaoppilaita. Opettajat, jotka ilmoittivat oman koulunsa maahan-
muuttajaoppilaiden osuudeksi yli 10 prosenttia, kokivat ammattiaan arvostet-
tavan 11 %-yksikköä enemmän kuin opettajat, jotka ilmoittivat oman koulunsa 
maahanmuuttajaoppilaiden osuudeksi enintään 10 prosenttia. (OECD, 2020.)



20 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

Opettajien mielipide ammattinsa arvostuksesta yhteiskunnassa ei ole muuttunut 
Suomessa ja Tanskassa tilastollisesti merkitsevästi vuosien 2013 ja 2018 välillä. 
Sen sijaan opettajien mielipide ammattinsa arvostuksesta yhteiskunnassa oli 
noussut viidessä vuodessa Virossa 12 %-yksikköä, Ruotsissa 6 %-yksikköä ja 
Norjassa 4 %-yksikköä. (Kuvio 2.3.)

KUVIO 2 .3 OPETTAJIEN MIELIPIDE AMMATTINSA ARVOSTUKSESTA 
YHTEISKUNNASSA VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomalaisrehtoreilla oli vahvin (79 %) käsitys muiden vertailu- ja TALIS-maiden 
rehtoreihin verrattuna siitä, että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. 
Norjassa yli puolet (58 %) rehtoreista koki opettajan ammattia arvostettavan. Myös 
Tanskassa, Virossa ja TALIS-maissa noin 40 prosenttia rehtoreista arvioi näin. Ruotsi 
poikkesi huomattavasi muiden vertailumaiden rehtoreiden käsityksistä, sillä siellä 
vain vajaa viidennes (17 %) rehtoreista uskoi, että opettajan ammattia arvostetaan 
yhteiskunnassa. Kaikissa vertailu- ja TALIS-maissa rehtoreilla oli opettajia vahvempi 
käsitys siitä, että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. (Kuvio 2.4.)

KUVIO 2 .4 REHTOREIDEN JA OPETTAJIEN MIELIPIDE OPETTAJAN AMMATIN 
ARVOSTUKSESTA YHTEISKUNNASSA (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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Suomessa miesrehtorit uskoivat opettajan ammattia arvostettavan yhteiskun-
nassa 17 %-yksikköä enemmän kuin naisrehtorit. Tanskassa miesrehtoreita oli 
21 %-yksikköä enemmän kuin naisrehtoreita, jotka ajattelivat näin. Muissa vertai-
lumaissa ero nais- ja miesrehtoreiden näkemysten välillä ei ole tilastollisesti mer-
kitsevä. Suomi oli ainut vertailumaista, jossa rehtorin työkokemuksella oli merki-
tystä rehtoreiden mielipiteeseen: kokeneet (yli 5 vuotta rehtorina toimineet) rehto-
rit arvioivat 20 %-yksikköä noviisirehtoreita (enintään 5 vuotta rehtorina toimineet) 
enemmän, että opettajan ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. (Kuvio 2.5.) 

Viro oli ainut vertailumaista, jossa oli tapahtunut tilastollisesti merkitsevä muutos 
rehtoreiden näkemyksessä opettajan ammatin arvostuksessa yhteiskunnassa. Se 
oli lisääntynyt 28 %-yksiköllä vuodesta 2013 vuoteen 2018. (OECD, 2020.)

KUVIO 2 .5 REHTOREIDEN MIELIPIDE OPETTAJAN AMMATIN ARVOSTUKSESTA 
YHTEISKUNNASSA REHTORIN SUKUPUOLEN JA TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

2 .2 Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä ja 
ammattiinsa

Suomessa opettajat olivat ammattiinsa tyytyväisempiä kuin kollegansa muissa 
vertailu- ja TALIS-maissa seuraavien näkökulmien perusteella: yli 90 prosenttia 
suomalaisista opettajista ilmoitti opettajuuden hyvien puolien painavan vaaka-
kupissa enemmän kuin huonojen puolten ja lähes 80 prosenttia suomalaisopet-
tajista valitsisi yhä opettajan ammatin, jos he saisivat päättää siitä uudelleen 
(ks. Taajamo & Puhakka, 2019). TALIS 2018 -tutkimustuloksissa oli havaittavissa 
aavistuksen laskeva trendi suomalaisten opettajien työtyytyväisyydessä vuoteen 
2013 verrattuna.
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Noin 90 prosenttia opettajista oli kaikissa vertailumaissa kaiken kaikkiaan tyytyväi-
siä työhönsä. Tarkasteltaessa vuosien 2013 ja 2018 välistä muutosta opettajien tyy-
tyväisyydessä työhönsä, voidaan havaita, että se oli laskenut vertailumaista eniten 
Tanskassa, 4 %-yksiköllä. Suomessa opettajien tyytyväisyys työhönsä oli laskenut 
3 %-yksiköllä ja Norjassa 2 %-yksiköllä. Opettajien tyytyväisyys työhönsä oli puo-
lestaan lisääntynyt Virossa 4 %-yksikköä ja Ruotsissa 5 %-yksikköä. (Kuvio 2.6). 

KUVIO 2 .6 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS KAIKEN KAIKKIAAN TYÖHÖNSÄ 
VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomessa viidesosa (20 %) opettajista ilmoitti haluavansa vaihtaa toiseen kou-
luun, jos se olisi mahdollista. Suomalaisten opettajien osuus, jotka halusivat 
vaihtaa koulua, oli lähes yhtä suuri kuin TALIS-maiden opettajien osuus (21 %). 
Myös Ruotsissa koulun vaihtamista haluavien opettajien osuus (18 %) oli kohtalai-
sen korkea. Norjassa, Tanskassa ja Virossa noin joka kymmenes opettaja ilmoitti 
haluavansa vaihtaa toiseen kouluun, jos se olisi mahdollista. (Kuvio 2.7.)

KUVIO 2 .7 OPETTAJIEN HALU VAIHTAA TOISEEN KOULUUN (samaa mieltä tai 
täysin samaa mieltä)
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Suomessa naisopettajat ilmoittivat haluavansa vaihtaa toiseen kouluun noin 
4 %-yksikköä enemmän kuin miesopettajat. Suomessa lisäksi nuoret (alle 
30-vuotiaat) opettajat ilmoittivat haluavansa vaihtaa toiseen kouluun 11 %-yksik-
köä enemmän kuin vanhemmat (vähintään 50-vuotiaat) opettajat. Myös Virossa 
nuoret opettajat ilmoittivat haluavansa vaihtaa toiseen kouluun 6 %-yksikköä 
enemmän kuin vanhemmat opettajat. (Kuvio 2.8.)

KUVIO 2 .8 OPETTAJIEN HALU VAIHTAA TOISEEN KOULUUN OPETTAJAN 
SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomi ja Ruotsi olivat vertailumaista ainoat maat, joissa koulun vaihtamista halua-
vien opettajien osuus oli muuttunut tilastollisesti merkitsevästi vuodesta 2013: Suo-
messa koulun vaihtamista haluavien opettajien määrä oli lisääntynyt ja Ruotsissa 
vähentynyt 4 %-yksiköllä. Suomalaisopettajien osuus (20 %), jotka ilmoittivat halua-
vansa vaihtaa toiseen kouluun, oli vertailumaiden korkein vuonna 2018. (Kuvio 2.9). 

KUVIO 2 .9 OPETTAJIEN HALU VAIHTAA KOULUA VUOSINA 2013 JA 2018 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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Tutkimuksessa opettajien työtyytyväisyyttä työhönsä tarkasteltiin työstä nautti-
misena, suosittelisivatko opettajat kouluaan hyvänä työpaikkana ja tyytyväisyy-
tenä omaan tekemiseensä koulussa. 

Vuodesta 2013 työstä nauttiminen oli Suomessa laskenut 4 %-yksikköä ja Nor-
jassa 2 %-yksikköä. Ruotsissa ja Tanskassa viiden vuoden aikana tapahtuneet 
muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Virossa puolestaan opettajien 
työstä nauttiminen oli lisääntynyt lähes 5 %-yksikköä. Viron positiivisesta muu-
toksesta huolimatta virolaisopettajien osuus (85 %), jotka ilmoittivat nauttivansa 
työstä, oli vuonna 2018 muiden vertailumaiden opettajien osuuksiin nähden 
pienin yhdessä suomalaisopettajien (87 %) kanssa. (Kuvio 2.10.) 

KUVIO 2 .10 OPETTAJIEN TYÖSTÄ NAUTTIMINEN VUOSINA 2013 JA 2018 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomessa opettajien osuus, jotka suosittelisivat omaa kouluaan hyvänä työpaik-
kana, oli laskenut 5 %-yksiköllä vuodesta 2013. Ruotsissa puolestaan tällaisten 
opettajien osuus oli kasvanut 4 %-yksiköllä vuodesta 2013. Muissa vertailu-
maissa tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei ollut. Suomalaisopettajien osuus 
(82 %), jotka suosittelisivat kouluaan hyvänä työpaikkana, oli vuonna 2018 vertai-
lumaiden pienin yhdessä virolaisopettajien (82 %) kanssa. (Kuvio 2.11.) 

Opettajien tyytyväisyys tekemiseensä omassa koulussaan oli vähentynyt Tans-
kassa hieman yli 1 %-yksikköä ja lisääntynyt Virossa 3 %-yksikköä. Suomessa, 
Norjassa ja Ruotsissa vuosien 2013 ja 2018 välillä tapahtuneet muutokset eivät 
ole tilastollisesti merkitseviä. (Kuvio 2.12; Taajamo & Puhakka, 2019.)
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KUVIO 2 .11 OPETTAJAT SUOSITTELISIVAT KOULUAAN HYVÄNÄ TYÖPAIKKANA 
VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

KUVIO 2 .12 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS TEKEMISEENSÄ VUOSINA 2013 JA 
2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Vaikka kaikissa vertailumaissa opettajuuden hyvät puolet korostuivat selvästi 
enemmän kuin huonot puolet sekä vuonna 2013 että vuonna 2018, laskeva 
suuntaus oli nähtävissä vertailumaista Suomessa (–3 %-yksikköä), Norjassa 
(–4 %-yksikköä) ja Tanskassa (–10 %-yksikköä). Sen sijaan Ruotsissa opettajuu-
den hyvät puolet vaakakupissa lisääntyivät 8 %-yksiköllä ja Virossa 11 %-yksi-
köllä vuodesta 2013. (Kuvio 2.13.)
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KUVIO 2 .13 OPETTAJIEN MIELESTÄ HYVÄT PUOLET PAINAVAT VAAKAKUPISSA 
ENEMMÄN KUIN HUONOT PUOLET VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai 
täysin samaa mieltä)

Opettajien osuus, jotka valitsisivat opettajan ammatin uudelleen, oli vähentynyt 
vuodesta 2013 vuoteen 2018 Suomessa 6 %-yksikköä ja Tanskassa 8 %-yksikköä. 
Sen sijaan Ruotsissa oli tällaisten opettajien osuus lisääntynyt 10 %-yksiköllä 
ja Virossa 4 %-yksiköllä. Norjassa muutos (–2 %-yksikköä) ei ole tilastollisesti 
merkitsevä. Negatiivisesta muutoksesta huolimatta suomalaisopettajien osuus 
(79 %), jotka valitsisivat ammattinsa yhä uudelleen, oli vuonna 2018 edelleen ver-
tailumaiden korkein. (Kuvio 2.14.) 

KUVIO 2 .14 OPETTAJAT VALITSISIVAT AMMATTINSA YHÄ UUDELLEEN 
VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Opettajien osuus, jotka katuivat opettajaksi ryhtymistä, oli lisääntynyt vuodesta 
2013 vuoteen 2018 Suomessa noin 1 %-yksiköllä ja Tanskassa 3 %-yksiköllä. 
Ruotsissa (–6 %-yksikköä) ja Virossa (–4 %-yksikköä) opettajan ammattiin ryh-
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tymistä katuvien määrä oli puolestaan vähentynyt viidessä vuodessa. Norjassa 
tilanne oli pysynyt ennallaan. Suomalais- ja virolaisopettajien osuudet (6 %), jotka 
katuivat ammattiinsa ryhtymistä, olivat kuitenkin vuonna 2018 vertailumaiden 
pienimmät. (Kuvio 2.15)

KUVIO 2 .15 OPETTAJAT, JOTKA KATUIVAT RYHTYMISTÄ AMMATTIINSA 
VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Niiden opettajien osuus, joiden mielestä jokin toinen ammatti olisi ollut parempi 
valinta, oli kasvanut Suomessa 6 %-yksiköllä ja Tanskassa 9 %-yksiköllä. Täl-
laisten opettajien osuus oli puolestaan vähentynyt Ruotsissa (–9 %-yksikköä), 
Norjassa (–2 %-yksikköä) ja Virossa (–7 %-yksikköä). Muutoksesta huolimatta 
suomalaisopettajien osuus (34 %), joiden mielestä jokin toinen ammatti olisi ollut 
parempi valinta, oli vuonna 2018 yhdessä virolaisopettajien (30 %) kanssa vertai-
lumaiden pienin. (Kuvio 2.16.)

KUVIO 2 .16 OPETTAJAT, JOIDEN MIELESTÄ JOKIN TOINEN AMMATTI OLISI OLLUT 
PAREMPI VALINTA VUOSINA 2013 JA 2018 (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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2 .3 Opettajien kokema stressi

Tekijät, jotka aiheuttivat Suomessa opettajille stressiä melko paljon tai paljon 
olivat kunnan tai valtion taholta tulevien muuttuvien vaatimusten perässä pysy-
minen (45 %), liian suuri hallinnollisten tehtävien määrä (33 %) ja oppituntien 
mukauttaminen erityisoppilaiden tarpeisiin (32 %). Ruotsissa opettajien stressiä 
aiheuttavia tekijöitä olivat liian suuri hallinnollisten tehtävien määrä (65 %), liian 
suuri määrä kokeiden ja tehtävien tarkistusta (51 %) sekä oppituntien mukaut-
taminen erityisoppilaiden tarpeisiin (48 %). Norjassa eniten stressiä aiheuttivat 
liian suuri hallinnollisten tehtävien määrä (47 %) ja liian suuri määrä kokeiden 
ja tehtävien tarkistusta (47 %). Tanskassa opettajien stressiin vaikutti tuntisuun-
nittelun paljous (61 %) ja liian suuri oppituntien määrä (58 %). Virossa opettajille 
eniten stressiä aiheutti vastuu oppilaiden koulusaavutuksista (46 %). TALIS-
maissa stressitekijöinä korostuivat suuri hallinnollisten tehtävien määrä (46 %) ja 
vastuu oppilaiden koulusaavutuksista (45 %). (Kuvio 2.17.)
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KUVIO 2 .17 OPETTAJILLE STRESSIÄ AIHEUTTAVAT TEKIJÄT (melko paljon tai paljon)

Kaikissa vertailumaissa Tanskaa lukuun ottamatta naisopettajat ilmoittivat tilas-
tollisesti merkitsevästi enemmän kokevan stressiä työssään kuin miesopettajat: 
sukupuolten välinen ero oli Suomessa 7 %-yksikköä, Ruotsissa noin 7 %-yksik-
köä, Virossa 7 %-yksikköä ja Norjassa 6 %-yksikköä. TALIS-maissa naisopettajat 
ilmoittivat 5 %-yksikköä enemmän kokevan stressiä työssään kuin miesopettajat. 
(Kuvio 2.18.)



30 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

KUVIO 2 .18 OPETTAJIEN STRESSIN KOKEMINEN SUKUPUOLEN MUKAAN (paljon)

Myös opettajan iällä oli merkitystä siihen, kuinka paljon opettajat ilmoittivat 
kokevan stressiä työssään. Nuoret (alle 30-vuotiaat) opettajat ilmoittivat kokevan 
enemmän stressiä työssään kuin vanhemmat (vähintään 50-vuotiaat) opettajat: 
Suomessa ikäryhmien välinen ero oli lähes 9 %-yksikköä, Norjassa 12 %-yksik-
köä ja Virossa 10 %-yksikköä. Tanskassa ja Ruotsissa ei ole tilastollisesti mer-
kitseviä eroja opettajien ikäryhmien ja stressin kokemisen välillä. Myös TALIS-
maissa nuoret opettajat ilmoittivat 5 %-yksikköä enemmän kokevan stressiä 
työssään kuin vanhemmat opettajat. (Kuvio 2.19.) 

KUVIO 2 .19 OPETTAJIEN TYÖSSÄ KOKEMA STRESSI OPETTAJAN IKÄRYHMÄN 
MUKAAN (paljon)
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Vertailumaissa ainoastaan suomalaisopettajilla opettajan työkokemus vaikutti 
stressin kokemiseen työssä. Noviisiopettajat ilmoittivat tilastollisesti merkitse-
västi enemmän kokevan stressiä työssään kuin kokeneet opettajat: noviisiopetta-
jista lähes joka viides (19 %) ja kokeneista opettajista noin joka kymmenes (13 %) 
ilmoitti kokevan paljon stressiä työssään. (OECD, 2020). 

Hallinnollisten tehtävien määrä aiheutti stressiä kokeneille opettajille tilastol-
lisesti merkitsevästi enemmän kuin noviisiopettajille kaikissa vertailumaissa 
Tanskaa lukuun ottamatta: ero oli Suomessa 6 %-yksikköä, Ruotsissa 7 %-yksik-
köä, Norjassa noin 11 %-yksikköä ja Virossa lähes 8 %-yksikköä. Myös TALIS-
maissa hallinnollisista tehtävistä aiheutuva stressi painottui kokeneille opetta-
jille 7 %-yksikköä enemmän kuin noviisiopettajille. (Kuvio 2.20.)

KUVIO 2 .20 OPETTAJIEN KOKEMA STRESSI HALLINNOLLISISTA TEHTÄVISTÄ 
OPETTAJAN TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN (melko paljon tai paljon)
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3 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS 
TYÖYMPÄRISTÖÖNSÄ JA AMMATTIINSA

3 .1 Rehtoreiden tyytyväisyys työympäristöönsä

Rehtorit olivat tyytyväisiä työympäristöönsä kaikissa vertailu- ja TALIS-maissa. 
He nauttivat työstään nykyisessä koulussaan ja suosittelisivat kouluaan hyvänä 
työpaikkana. Rehtorit olivat myös tyytyväisiä tekemiseensä omassa koulussaan. 
Suomi poikkesi muista vertailumaista siinä, että viidesosa (20 %) suomalais-
rehtoreista olisi halunnut vaihtaa työpaikkansa toiseen kouluun, jos se olisi 
ollut mahdollista. Muissa vertailumaissa tällaisten rehtoreiden osuus oli noin 
10 %-yksikköä vähemmän kuin Suomessa. TALIS-maissa koulun vaihtoa halua-
vien rehtoreiden osuus oli 15 prosenttia. (Kuvio 3.1.)

KUVIO 3 .1 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS TYÖYMPÄRISTÖÖNSÄ 

Vertailumaista ainoastaan Suomessa vuosien 2013 ja 2018 välillä tapahtunut 
muutos rehtoreiden halussa vaihtaa toiseen kouluun oli tilastollisesti merkitsevä. 
Kun vuonna 2013 suomalaisrehtoreista 11 prosenttia ilmaisi halunsa vaihtaa toi-
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seen kouluun, niin vuonna 2018 näin ilmaisi 9 %-yksikköä enemmän suomalais-
rehtoreista. (OECD, 2020.)

Suomessa ja Norjassa rehtoreiden haluun vaihtaa toiseen kouluun vaikutti koulun 
sijaintipaikkakunnan koko. Suomessa pienten paikkakuntien (enintään 3 000 asu-
kasta) rehtorit halusivat vaihtaa toiseen kouluun 21 %- yksikköä enemmän kuin 
suurien kaupunkien (yli 100 000 asukasta) rehtorit. Norjassa tilanne oli toisin 
päin. Siellä yli 100 000 asukkaan kaupunkien rehtorit halusivat noin 24 %-yksik-
köä enemmän vaihtaa koulua kuin pienten paikkakuntien rehtorit. TALIS-maissa 
pienten paikkakuntien rehtoreiden halu vaihtaa koulua oli 3 %-yksikköä suurempi 
kuin suurissa kaupungeissa työskentelevien rehtoreiden. Ruotsissa, Tanskassa ja 
Virossa koulun sijaintipaikkakunnan koolla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 
rehtoreiden vaihtohalukkuudessa. (Kuvio 3.2.)

KUVIO 3 .2 REHTOREIDEN HALU VAIHTAA TOISEEN KOULUUN KOULUN 
SIJAINTIPAIKKAKUNNAN KOON MUKAAN (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä) 

3 .2 Rehtoreiden tyytyväisyys ammattiinsa

Rehtorit olivat niin kaikissa vertailu- kuin TALIS-maissa tyytyväisiä ammattiinsa. 
Rehtoreiden tyytyväisyys ammattiinsa ei ole tilastollisesti merkitsevästi muuttu-
nut vuodesta 2013. Ammatin hyvät puolet painoivat vaakakupissa enemmän kuin 
huonot puolet ja rehtorit olisivat valinneet ammattinsa myös yhä uudelleen. Toi-
saalta rehtorit olivat miettineet, olisiko jokin toinen ammatti ollut parempi valinta. 

Suomessa ja TALIS-maissa noin viidesosalla rehtoreista oli käynyt mielessä jokin 
toinen ammatti. Eniten jonkin toisen ammatin valintaa olivat miettineet ruotsa-



34 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

laisrehtorit. Siellä jopa 27 prosenttia rehtoreista ja Norjassakin 24 prosenttia 
rehtoreista oli sitä mieltä, että jokin toinen ammatti olisi ollut parempi valinta. 
Virossa ja Tanskassa rehtorit olivat tyytyväisempiä ammatinvalintaansa kuin 
muissa vertailu- ja TALIS-maissa. Rehtoriksi ryhtymistä katuvien rehtoreiden 
osuus oli sekä kaikissa vertailu- että TALIS-maissa pieni. Rehtoreista Norjassa 
8 prosenttia, Ruotsissa 7 prosenttia ja Suomessa 5 prosenttia katui rehtoriksi 
ryhtymistä. Vähiten rehtoriksi ryhtymistä katuivat virolais- (2 %) ja tanskalais-
rehtorit (3 %). (Kuvio 3.3.)

KUVIO 3 .3 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS AMMATTIINSA (samaa mieltä tai täysin 
samaa mieltä)

3 .3 Rehtoreiden kokema stressi

Rehtoreilta selvitettiin missä määrin kuviossa 3.4. mainitut tekijät aiheuttivat 
stressiä nykyisessä koulussa. Suomalaisrehtoreiden mielestä suurimmat (melko 
paljon tai paljon) stressin aiheuttajat olivat liian suuri hallinnollisten tehtävien 
määrä (65 %), kunnan tai valtion taholta tulevien muuttuvien vaatimusten perässä 
pysyminen (50 %) ja henkilöstön poissaoloista johtuvat ylimääräiset tehtävät 
(36 %). Myös muissa vertailumaissa ja TALIS-maissa eniten stressiä aiheutti liian 
suuri hallinnollisten tehtävien määrä. (Kuvio 3.4.)
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KUVIO 3 .4 REHTOREIDEN STRESSITEKIJÄT (melko paljon tai paljon)
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Ainoastaan vertailumaista Suomessa on koulun sijaintipaikkakuntien kokojen 
välillä tilastollisesti merkitsevä ero sen suhteen, kuinka paljon rehtorit ilmoit-
tivat hallinnollisten tehtävien liian suuren määrän aiheuttavan heille stressiä. 
Suurissa, yli 100 000 asukkaan, kaupungeissa sijaitsevien koulujen rehtorit 
ilmoittivat liian suurten hallinnollisten tehtävien määrän aiheuttavan melko paljon 
tai paljon stressiä 29 %-yksikköä enemmän kuin pienillä, alle 3 000 asukkaan, 
paikkakunnilla sijaitsevien koulujen rehtorit. (Kuvio 3.5.)

KUVIO 3 .5 REHTOREIDEN KOKEMA STRESSI HALLINNOLLISISTA TEHTÄVISTÄ 
KOULUN SIJAINTIPAIKKAKUNNAN KOON MUKAAN (melko paljon tai paljon)
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4 OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN 
TYÖSUHTEET 

4 .1 Opettajien työsuhteeseen liittyvät asiat

Opettajien työvuosien kertymä nykyisessä koulussa oli yhtä suuri Suomessa, 
Norjassa, Tanskassa ja TALIS-maissa eli keskimäärin noin 10 vuotta. Ruotsissa 
opettajat olivat työskennelleet nykyisessä koulussaan vertailumaista lyhimpään – 
noin 8 vuotta ja Virossa puolestaan pisimpään – noin 15 vuotta. (Kuvio 4.1.) 

KUVIO 4 .1 OPETTAJIEN TYÖKOKEMUS VUOSINA NYKYISESSÄ KOULUSSA

Suomessa oli muista vertailu- ja TALIS-maista vähiten (78 %) opettajia, joilla oli 
vakituinen työsuhde. Tässä tutkimuksessa vakituisella työsuhteella tarkoitetiin 
sitä, että opettajan työsopimus on voimassa toistaiseksi ilman tarkkaa päätty-
mispäivää ennen eläkeikää. Vastaavasti Suomessa oli korkeintaan yhden luku-
vuoden kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa eniten (17 %) opettajia. Tanska 
erottui selvästi muista vertailu- ja TALIS-maista siinä, että siellä vakituisten työ-
suhteiden osuus (97 %) oli korkein. (Kuvio 4.2.)
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KUVIO 4 .2 OPETTAJIEN TYÖSUHDE NYKYISESSÄ KOULUSSA

Suomessa määräaikaisia työsuhteita (enintään yksi lukuvuosi tai pidempi kuin 
yksi lukuvuosi) oli eniten (74 %) nuorilla (alle 30-vuotiailla) opettajilla. Heillä oli 
määräaikaisia työsuhteita 62 %-yksikköä enemmän kuin vanhemmilla (vähintään 
50-vuotiailla) opettajilla. Sama ilmiö näkyi myös tarkasteltaessa suomalaisopet-
tajia opettajan työkokemuksen mukaan. Noviisiopettajilla (enintään 5 vuotta 
opettajana toiminut) oli 52 %-yksikköä enemmän määräaikaisia työsuhteita kuin 
kokeneilla opettajilla (yli 5 vuotta opettajana toiminut). Myös Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Virossa määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli enemmän nuoret 
ja noviisiopettajat. Tilastollisesti merkitsevät sukupuolierot olivat vain Ruotsissa 
ja Virossa. Ruotsissa miesopettajilla oli määräaikaisia työsuhteita 5 %-yksikköä 
ja Virossa 13 %-yksikköä enemmän kuin naisopettajilla. (Kuvio 4.3.)

KUVIO 4 .3 OPETTAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET OPETTAJARYHMITTÄIN
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Vertailumaista ainoastaan Norjassa vuosien 2013 ja 2018 välillä tapahtunut 
muutos vakituisten työsuhteiden osuuksissa on tilastollisesti merkitsevä. Siellä 
vakituisten työsuhteiden osuus oli kasvanut viiden vuoden tarkastelujaksolla 
3 %-yksiköllä 90 prosenttiin. Yli yhden lukuvuoden kestävien määräaikaisten työ-
suhteiden osuus oli pysynyt Viroa ja Ruotsia lukuun ottamatta muissa vertailu-
maissa lähes samana. Virossa yli yhden lukuvuoden määräaikaisten työsuhteiden 
osuus oli vähentynyt noin 1 %-yksiköllä 5 prosenttiin ja Ruotsissa niiden osuus 
puolestaan oli lisääntynyt noin 1 %-yksiköllä 3 prosenttiin. Norjassa lyhyet, enin-
tään yhden lukuvuoden mittaiset, määräaikaisuudet olivat viidessä vuodessa 
vähentyneet 3 %-yksiköllä 7 prosenttiin. (OECD, 2020.)

Tanskassa opettajat (67 %) olivat tyytyväisempiä palkkaansa kuin muiden ver-
tailu- ja TALIS-maiden opettajat. Norjassa (47 %), Suomessa (45 %), Virossa 
(39 %) ja Ruotsissa (35 %) opettajista alle puolet olivat tyytyväisiä työstään saa-
maansa palkkaan (Kuvio 4.4). 

KUVIO 4 .4 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS PALKKAANSA (samaa mieltä tai täysin 
samaa mieltä)

Suomessa miesopettajat olivat tyytyväisempiä (4 %-yksikköä) palkkaansa kuin 
naisopettajat. Suomessa lisäksi nuoret (alle 30-vuotiaat) opettajat olivat tyyty-
väisempiä (15 %-yksikköä) palkkaansa kuin vanhemmat (enintään 50-vuotiaat) 
opettajat. Myös Ruotsissa nuoret opettajat olivat tyytyväisempiä (18 %-yksikköä) 
palkkaansa kuin vanhemmat opettajat. Ruotsissa noviisiopettajat (enintään 5 
vuotta opettajana toimineet) olivat tyytyväisempiä (6 %-yksikköä) palkkaansa 
kuin kokeneet opettajat, jotka olivat työskennelleet opettajana yli 5 vuotta. 
Norjassa miesopettajat olivat palkkaansa tyytyväisempiä (10 %-yksikköä) kuin 
naisopettajat, nuoret opettajat tyytyväisempiä (19 %-yksikköä) kuin vanhemmat 
opettajat, ja noviisiopettajat tyytyväisempiä (11 %-yksikköä) kokeneet opettajat. 
Tanskassa nuoret opettajat olivat tyytyväisempiä (18 %-yksikköä) palkkaansa 
kuin vanhemmat opettajat. Tanskalaisopettajat olivat kaikkien ryhmien osalta 
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selvästi tyytyväisempiä palkkaansa kuin kollegansa muissa vertailu- ja TALIS-
maissa. (Kuvio 4.5.)

KUVIO 4 .5 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS PALKKAAN OPETTAJARYHMITTÄIN 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Virossa opettajat (82 %) olivat työsopimustensa ehtoihin (esimerkiksi työsuh-
de-edut tai työajat) tyytyväisempiä kuin muiden vertailu- ja TALIS-maiden opet-
tajat. Suomalaisopettajista 71 prosenttia oli tyytyväisiä työsopimusehtoihin. 
Ruotsissa, Norjassa ja TALIS-maissa opettajista alle 70 prosenttia oli tyytyväisiä 
työsopimusehtoihin. Vertailumaista Tanskassa opettajat (62 %) olivat kaikkein 
tyytymättömimpiä työsopimustensa ehtoihin. (Kuvio 4.6.) 

Suomessa opettajan sukupuolella, iällä tai työkokemuksella ei ole tilastollisesti 
merkitsevää eroa opettajan tyytyväisyydessä työsopimuksensa ehtoihin. Myös-
kään koulun sijaintipaikkakunnan koko ei vaikuttanut suomalaisopettajan tyyty-
väisyyteen palkkaan tai työsopimusehtoihin. (OECD, 2020.)
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KUVIO 4 .6 OPETTAJIEN TYYTYVÄISYYS TYÖSOPIMUKSEN EHTOIHIN (samaa 
mieltä tai täysin samaa mieltä)

4 .2 Rehtoreiden työsuhteeseen liittyvät asiat

Rehtoreiden työkokemus heidän nykyisessä koulussaan oli yhtä pitkä Suomessa, 
Tanskassa ja TALIS-maissa keskimäärin eli noin 7 vuotta. Muiden vertailu- ja 
TALIS-maiden rehtoreihin verrattuna virolaisrehtoreilla oli pisin työkokemus 
nykyisessä koulussaan eli noin 10 vuotta. Ruotsissa puolestaan rehtorit olivat 
työskennelleet nykyisessä koulussaan lyhimmän aikaa muihin vertailumaiden 
rehtoreihin nähden eli noin 4 vuotta. (Kuvio 4.7.)

KUVIO 4 .7 REHTOREIDEN TYÖKOKEMUS VUOSINA NYKYISESSÄ KOULUSSA
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Suomi poikkesi rehtoreiden työsuhteita tarkasteltaessa muista vertailu- ja 
TALIS-maista siten, että Suomessa rehtoreista 60 prosenttia työskenteli koko-
päiväisessä työsuhteessa sisältäen opetusvelvollisuuden, kun muissa vertailu- ja 
TALIS-maissa rehtorit työskentelivät lähinnä kokopäiväisesti ilman opetusvelvol-
lisuutta. Ruotsissa kokopäiväisesti opetusvelvollisuuden kanssa työskenteleviä 
rehtoreita oli vain 3 prosenttia, Tanskassa 15 prosenttia, Virossa 20 prosenttia 
ja Norjassa 21 prosenttia. Ruotsissa 94 prosenttia, Tanskassa 84 prosenttia, 
Virossa 76 prosenttia, Norjassa 73 prosenttia ja TALIS-maissakin 61 prosenttia 
kokopäiväisistä rehtoreista työskenteli ilman opetusvelvollisuutta. (Kuvio 4.8.)

KUVIO 4 .8 REHTOREIDEN TYÖSUHTEET

Suomessa kokopäiväisesti opetusvelvollisuuden kanssa työskentelevien rehto-
reiden osuus oli vähentynyt 11 %-yksiköllä vuodesta 2013 vuoteen 2018, kun taas 
samana ajanjaksona kokopäiväisten ilman opetusvelvollisuutta toimineiden reh-
toreiden osuus oli lisääntynyt 11 %-yksiköllä. Tanskassa kokopäiväisesti ilman 
opetusvelvollisuutta toimineiden rehtoreiden osuus oli lisääntynyt 17 %-yksikköä 
ja vastaavasti opetusvelvollisuuden kanssa vähentynyt 18 %-yksikköä. Ruotsissa, 
Norjassa ja Virossa ei ollut tapahtunut viidessä vuodessa näiden ryhmien koh-
dalla tilastollisesti merkitseviä muutoksia. (Kuvio 4.9.)
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KUVIO 4 .9 REHTOREIDEN KOKOPÄIVÄISET TYÖSUHTEET VUOSINA 2013 JA 2018

Suomessa 67 prosenttia rehtoreista oli tyytyväisiä työstään saamaansa palk-
kaan. He olivat tyytyväisempiä palkkaansa kuin muiden vertailu- ja TALIS-mai-
den rehtorit. Tanskassa ja Norjassa hieman yli puolet, ja Ruotsissakin noin puolet 
rehtoreista oli tyytyväisiä siihen, miten paljon he työstään ansaitsivat. Virossa 
oli muihin vertailumaihin verrattuna vähiten palkkaansa tyytyväisiä rehtoreita. 
(Kuvio 4.10.) 

KUVIO 4 .10 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS PALKKAAN (samaa mieltä tai täysin 
samaa mieltä)
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Virossa rehtorit (88 %) olivat työsopimustensa ehtoihin tyytyväisimpiä verrat-
tuna muiden vertailu- ja TALIS-maiden rehtoreihin. Työsopimusehdoilla viitataan 
tässä tutkimuksessa muun muassa työsuhde-etuihin ja työaikoihin. Näin oli myös 
virolaisopettajien kohdalla, kuten luvussa 4.1 mainittiin. Ruotsissa (70 %) ja Tans-
kassa (67 %) rehtorit olivat hieman tyytyväisempiä työsopimusehtoihin kuin Suo-
messa (64 %) ja Norjassa (63 %). (Kuvio 4.11.) 

KUVIO 4 .11 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS TYÖSOPIMUKSEN EHTOIHIN 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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5 OPETTAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5 .1 Opettajien yhteistyömuodot

Opettajilta selvitettiin, millä tavoin ja kuinka usein he tekivät tiettyjä asioita 
yhdessä muiden opettajien kanssa omassa koulussaan. Suomalaisopettajat 
osallistuivat vähintään kerran kuukaudessa (1–3 kertaa kuukaudessa tai vähintään 
kerran viikossa) keskusteluihin, joissa käsiteltiin tiettyjen oppilaiden opiskelun 
edistymistä (73 %) ja tiimikokouksiin (61 %). Vähintään kerran kuukaudessa suo-
malaisopettajista alle puolet (43 %) vaihtoi opetusmateriaaleja toisten opettajien 
kanssa ja 38 prosenttia osallistui toisten opettajien kanssa oppilaiden edistymi-
sen arviointiin. Runsas kolmasosa (34 %) suomalaisopettajista ilmoitti opetta-
vansa tiimityönä oppitunneilla vähintään kerran kuukaudessa. Noin neljännes 
(24 %) suomalaisopettajista ilmoitti, ettei ole opettanut tiimityönä oppitunnilla 
kertaakaan. Suomalaisopettajista 69 prosenttia ei ole havainnoinut koskaan tois-
ten opettajien oppitunteja ja hieman vajaa kolmannes (31 %) suomalaisopettajista 
ei ole osallistunut ammatilliseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen. (Kuvio 5.1.)

KUVIO 5 .1 SUOMALAISOPETTAJIEN OSALLISTUMINEN ERI 
YHTEISTYÖMUOTOIHIN
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Ruotsalais- ja norjalaisopettajat osallistuivat suomalaisopettajia aktiivisemmin 
eri yhteistyömuotoihin toisten opettajien kanssa. Ruotsissa opettajien yleisimpiä 
yhteistyömuotoja olivat tiimikokouksiin osallistuminen (93 %), keskustelut tiettyjen 
oppilaiden opiskelun edistymisestä (84 %), opetusmateriaalien vaihtaminen kolle-
goiden kesken (59 %) ja yhteistyö toisten opettajien kanssa yhteisen vaatimustason 
varmistamiseksi oppilaiden edistymistä arvioitaessa (58 %). Myös norjalaisopetta-
jien yleisimpinä yhteistyömuotoina olivat tiimikokoukset (92 %), keskustelut tiettyjen 
oppilaiden opiskelun edistymisestä (89 %), opetusmateriaalien vaihtaminen (70 %) ja 
koulun yhteisen vaatimustason varmistaminen oppilaiden edistymisen arvioinnissa 
(63 %). Tanskassa ja Virossa opettajien tavat tehdä yhteistyötä muiden opettajien 
kanssa olivat varsin samanlaisia kuin Suomessa. Virolaisopettajat eivät tosin ole 
tottuneet vaihtamaan opetusmateriaaleja kollegoidensa kanssa. (Kuvio 5.2.)

KUVIO 5 .2 OPETTAJIEN OSALLISTUMINEN ERI YHTEISTYÖMUOTOIHIN 
(vähintään kerran kuukaudessa)
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Kuviossa 5.3 on esitetty suomalaisopettajien osallistuminen vähintään kerran kuu-
kaudessa eri yhteistyömuotoihin vuosina 2013 ja 2018. Viidessä vuodessa yhdessä 
opettaminen tiimityönä samalla oppitunnilla oli lisääntynyt 7 %-yksiköllä. Myös 
opettajien osallistuminen ammatilliseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen oli 
lisääntynyt 4 %-yksiköllä. Toisten opettajien oppituntien havainnoiminen ja 
palautteen antaminen oli myös lisääntynyt 2 %-yksiköllä. Sen sijaan opettajien 
osallistuminen keskusteluihin oppilaiden opiskelun edistymisestä oli vähentynyt 
8 %-yksiköllä kuin myös työskentely toisten opettajien kanssa yhteisen vaatimus-
tason varmistamiseksi oppilaiden edistymistä arvioitaessa 5 %-yksiköllä. (Kuvio 
5.3; OECD, 2020.)

KUVIO 5 .3 SUOMALAISOPETTAJIEN TIIMITYÖ VUOSINA 2013 JA 2018 (vähintään 
kerran kuukaudessa)

Yhdessä opettaminen tiimityönä samalla oppitunnilla oli Ruotsissa lisääntynyt 
5 %-yksiköllä vuodesta 2013 vuoteen 2018. Norjassa tiimiopettamisessa tapah-
tunut muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan Tanskassa tiimityönä 
opettaminen oli vähentynyt 12 %-yksiköllä ja Virossa 6 %-yksiköllä. Ammatillinen 
yhteistoiminnallinen oppiminen oli lisääntynyt Norjassa 29 %-yksikköä ja Ruot-
sissa 28 %-yksikköä. Toisten opettajien oppituntien havainnoiminen ja palautteen 
antaminen oli Ruotsissa kasvanut 4 %-yksikköä ja Tanskassa se oli pienentynyt 
6 %-yksikköä. Opettajien osallistuminen keskusteluihin oppilaiden opiskelun 
edistymisestä oli lisääntynyt Norjassa 17 %-yksikköä ja Tanskassa 5 %-yksikköä. 
Virossa keskustelut oppilaiden opiskelun edistymisestä olivat puolestaan vähen-
tyneet 5 %-yksiköllä. Opetusmateriaalien vaihtaminen kollegoiden kesken oli 
lisääntynyt ainoastaan Ruotsissa; kasvu oli 23 %-yksikköä. (OECD, 2020.)

Nuorista (alle 30-vuotiaista) suomalaisopettajista 44 % opetti tiimityönä samalla 
oppitunnilla, kun vanhempien (vähintään 50-vuotiaiden) opettajien ryhmässä 
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vastaava osuus oli 10 %-yksikköä vähemmän eli 34 prosenttia. Suomalaisopet-
tajan sukupuolella tai työkokemuksella ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 
tiimityönä opettamisessa. Muissa vertailumaissa opettajan iällä, sukupuolella 
tai työkokemuksella ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa tiimiopettamisessa. 
Koulun sijaintipaikkakunnan koolla ei myöskään ole tilastollisesti merkitsevää 
eroa tiimiopettamisessa muualla kuin Norjassa. Siellä keskisuurten kaupun-
kien (3001–100 000 asukasta) opettajat (42 %) opettivat tiimityönä enemmän kuin 
suurten kaupunkien (yli 100 000 asukasta) opettajat (24 %). (OECD, 2020.)

5 .2 Koulun yhteisöllinen ilmapiiri

Koulun yhteisöllisen ilmapiirin voi arvioida hyväksi Suomen lisäksi myös muissa 
vertailu- ja TALIS-maissa: vähintään yhdeksän opettajaa kymmenestä oli samaa 
mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että he voivat luottaa toisiinsa. Vähintään 
kahdeksan opettajaa kymmenestä koki, että oma koulu kannustaa henkilökun-
taansa oma-aloitteisuuteen, koulussa vallitsee yhteistoiminnan kulttuuri, jolle on 
luonteenomaista keskinäinen tuki ja koulu tarjoaa henkilökunnalle tilaisuuksia 
osallistua aktiivisesti koulun päätöksentekoon. Vähintään seitsemän opettajaa 
kymmenestä ilmoitti, että koulun kulttuuriin kuuluu vastuun jakaminen ja koulun 
henkilökunnalla on yhteinen näkemys opetuksesta ja oppimisesta. Eniten hajon-
taa vertailumaiden välillä oli sen suhteen, miten opettajat kokivat koulun henki-
lökunnan toteuttavan oppilaan käyttäytymissääntöjä koko koulussa johdonmu-
kaisesti. Tanskassa alle puolet (47 %), Suomessa ja Norjassa hieman yli puolet 
(55 %), Ruotsissa 63 prosenttia ja Virossa peräti 80 prosenttia opettajista koki 
koulun henkilökunnan toteuttavan oppilaiden käyttäytymissääntöjä johdonmukai-
sesti. (Kuvio 5.4.)
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KUVIO 5 .4 OPETTAJIEN ARVIOT KOULUN ILMAPIIRIIN VAIKUTTAVISTA 
TEKIJÖISTÄ (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomalaisopettajien mielipide siitä, että koulu tarjoaa oppilailleen tilaisuuksia 
osallistua aktiivisesti koulun päätöksentekoon, oli lisääntynyt 13 %-yksiköllä 
vuodesta 2013 vuoteen 2018. Suomen lisäksi myös muissa vertailumaissa opet-
tajien näkökanta siitä, että koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua 
päätöksentekoon, oli lisääntynyt viiden vuoden aikana: Norjassa ja Tanskassa 
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8 %-yksikköä sekä Ruotsissa ja Virossa 7 %-yksikköä. Suomalaisopettajien 
näkemys siitä, että koulu tarjoaa oppilaiden vanhemmille tai huoltajille tilai-
suuksia osallistua aktiivisesti koulun päätöksentekoon, oli lisääntynyt 7 %-yksi-
köllä. Opettajien käsitys koulun tarjoamista mahdollisuuksista henkilökunnan 
osallistumisesta aktiivisesti koulun päätöksentekoon, oli lisääntynyt Ruotsissa 
6 %-yksiköllä ja Virossa 4 %-yksiköllä. (OECD, 2020.) 

5 .3 Opettajien saama palaute

TALIS-tutkimuksessa opettajien työstä saama palaute määriteltiin laveasti siten, 
että se sisältää kaikenlaisen palautteen opetuksesta ja se perustuu vuorovai-
kutukseen opettajan työssä (esimerkiksi opetuksen havainnointi, keskustelut 
opetussuunnitelmasta ja keskustelut oppilaiden tuloksista). Opettajan saama 
palaute oli joko epävirallisissa keskusteluissa tai muodollisissa käytänteissä 
saatua. Opettajat määrittelivät, keneltä ja mistä asioista he olivat saaneet palau-
tetta: toisilta opettajilta, rehtorilta (tai koulun johtoryhmän jäseniltä) tai koulun 
ulkopuolisilta tahoilta koskien opettajan luokkaopetuksen havainnointia, opetta-
jan opetusta koskevien oppilaskyselyiden vastauksia, opettajan sisältöosaamisen 
arviointia, ulkopuolisten arviointien oppilaskohtaisia tuloksia, koulu- tai luokka-
kohtaisia tuloksia tai opettajan omasta työstä tekemää itsearviointia. 

Suomalaisopettajista 40 prosenttia ilmoitti, ettei ole saanut omassa koulussaan 
koskaan palautetta työstään. Muissa vertailu- ja TALIS-maissa opettajat saivat 
palautetta selvästi suomalaisopettajia enemmän. (Kuvio 5.5.)

KUVIO 5 .5 OPETTAJIEN SAAMA PALAUTE OMASSA KOULUSSAAN
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Suomessa naisopettajista 60 prosenttia ja miesopettajista 62 prosenttia koki saa-
neensa palautetta työstään. Nuoret (alle 30-vuotiaat) opettajat kokivat saaneensa 
25 %-yksikköä vähemmän palautetta kuin vanhemmat (vähintään 50-vuotiaat) 
opettajat. Myös noviisiopettajat kokivat saaneensa 16 %-yksikköä vähemmän 
palautetta kuin kokeneet opettajat. (Kuvio 5.6.) 

Varsin samanlainen tulos oli myös muissa vertailumaissa. Noviisiopettajat 
kokivat saaneensa palautetta vähemmän Ruotsissa (7 %-yksikköä), Norjassa 
(5 %-yksikköä) ja Virossa (8 %-yksikköä) kuin kokeneet opettajat. Tanskassa 
noviisiopettajat kokivat saaneensa yhtä paljon palautetta kuin kokeneet kolle-
gansa. Lisäksi Virossa nuoret opettajat kokivat saaneensa noin 9 %-yksikköä 
vähemmän palautetta kuin vanhemmat opettajat ja miesopettajat 5 %-yksikköä 
vähemmän naisopettajiin verrattuna. (Kuvio 5.6.)

KUVIO 5 .6 OPETTAJIEN SAAMA PALAUTE TYÖSTÄÄN OPETTAJARYHMITTÄIN 

Suomessa kokeneet opettajat arvioivat saaneensa enemmän palautetta kuin 
noviisiopettajat kaikilla kuviossa 5.7 esitetyillä osa-alueilla. Ero oli suurin 
(17 %-yksikköä) ulkopuolisen arvioinnin oppilaskohtaisia tuloksia koskevassa 
palautteessa. TALIS-tutkimuksessa ulkopuolisten arviointien tulokset tarkoitta-
vat esimerkiksi kansallisten kokeiden pistemääriä. Lisäksi luokkaopetuksensa 
havainnoinnista kokeneet opettajat ilmoittivat saaneensa 9 %-yksikköä enemmän 
palautetta kuin noviisiopettajat. (Kuvio 5.7.)
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KUVIO 5 .7 SUOMALAISOPETTAJIEN SAAMA PALAUTE OPETTAJAN 
TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN

Ruotsissa kokeneet opettajat arvioivat saaneensa luokkaopetuksensa havain-
noinnista 10 %-yksikköä enemmän palautetta kuin noviisiopettajat. Näin myös 
Norjassa (6 %-yksikköä) ja Virossa (7 %-yksikköä). Tanska poikkesi muista ver-
tailumaista siten, että siellä noviisiopettajat arvioivat saaneensa 2 %-yksikköä 
enemmän palautetta luokkaopetuksestaan kuin kokeneet opettajat. Suomen 
lisäksi myös muiden vertailumaiden kokeneet opettajat ilmoittivat saaneensa 
noviisiopettajia enemmän palautetta koskien ulkopuolisten arviointien oppilas-
kohtaisia tuloksia: Ruotsissa (12 %-yksikköä), Norjassa (10 %-yksikköä), Tans-
kassa (11 %-yksikköä) ja Virossa (27 %-yksikköä). (OECD, 2020.)

Suomalaisopettajien saama palaute oli vuosien 2013 ja 2018 välillä vähentynyt 
11 %-yksiköllä omasta työstään tehdyssä itsearvioinnissa, 7 %-yksiköllä luok-
kaopetuksen havainnoinnissa, 6 %-yksiköllä sisältöosaamisen arvioinnissa ja 
5 %-yksiköllä opetusta koskevien oppilaskyselyiden vastauksissa. (Kuvio 5.8.) 
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KUVIO 5 .8 SUOMALAISOPETTAJIEN SAAMA PALAUTE VUOSINA 2013 JA 2018

Opettajien omasta työstään tekemäänsä itsearviointiin saatu palaute oli viidessä 
vuodessa vähentynyt Virossa 25 %-yksiköllä, Tanskassa 17 %-yksiköllä ja Nor-
jassa 37 %-yksiköllä. Ainoastaan Ruotsissa opettajien saama palaute oman työn 
itsearviointia koskien oli lisääntynyt 6 %-yksiköllä. Lisäksi luokkaopetuksen 
havainnoinnista opettajille annettu palaute oli lisääntynyt Ruotsissa 21 %-yksi-
köllä ja Tanskassa 6 %-yksiköllä. (OECD, 2020.)

TALIS-tutkimuksessa selvitettiin, millä opetuksen osa-alueilla (kuvio 5.9.) opetta-
jan viimeisen 12 kuukauden aikana saama palaute oli johtanut myönteiseen muu-
tokseen opetuskäytänteissä. Suomalaisopettajilla palaute oli eniten vaikuttanut 
myönteisesti pedagogisiin valmiuksiin oman aineen opetuksessa (38 %) ja oman 
opetusalan tietämyksen ja ymmärryksen lisääntymiseen (35 %). Monikulttuuri-
sessa ja monikielisessä ympäristössä käytettyihin opetusmenetelmiin oli palaute 
vaikuttanut myönteisesti 12 prosentilla suomalaisopettajista. Ruotsissa (49 %) ja 
Norjassa (49 %) palaute oli vaikuttanut eniten myönteisesti luokkahuonetilantei-
den hallintaan. Tanskassa (44 %) ja Virossa (56 %) palaute oli eniten vaikuttanut 
opettajien pedagogisiin valmiuksiin oman aineen opettamisessa. (Kuvio 5.9.)
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KUVIO 5 .9 OPETTAJIEN VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA SAAMAN 
PALAUTTEEN MYÖNTEINEN VAIKUTUS ERI OPETUSKÄYTÄNTEISIIN

Viimeisen 12 kuukauden aikana palautetta saaneista nuorista suomalaisopetta-
jista 73 prosenttia arvioi palautteen vaikuttaneen myönteisesti kaikkiin kuviossa 
5.9 esitettyihin opetustapoihin ja -käytänteisiin. Vastaavasti vanhemmista palau-
tetta saaneista suomalaisopettajista hieman yli puolet (55 %) arvioi palautteen 
vaikuttaneen myönteiseen muutokseen opetustavoissa ja -käytänteissä. Myös 
noviisiopettajista (68 %) suurempi osa koki palautteen vaikuttaneen myönteisesti 
opetuskäytänteisiin verrattuna kokeneisiin opettajiin (55 %). Yleisesti ottaen 
muissa vertailumaissa nuoret ja noviisiopettajat arvioivat saadun palautteen vai-
kuttaneen myönteisesti opetustapoihin ja -käytänteisiin vanhempia ja kokeneita 
opettajia enemmän. (OECD, 2020.)
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6 REHTOREIDEN JA OPETTAJIEN 
VASTUUTEHTÄVÄT

6 .1 Rehtoreiden tehtävät koulun hallinnossa

TALIS 2018 -tutkimuksessa rehtoreilta selvitettiin, kenellä koulussa on merkit-
tävä vastuu eri tehtävissä. Suomalaisrehtoreilla oli koulun hallinnossa aktiivinen 
rooli päätettäessä budjettivarojen kohdentamisesta koulun sisällä (94 %), oppi-
laiden kurinpidollisista linjauksista ja menettelyistä (91 %), opettajien nimittä-
misestä ja palkkaamisesta (81 %), oppilaiden hyväksymisestä kouluun (81 %) ja 
kurssivalikoimasta (80 %). Suomalaisrehtorit olivat vähiten vastuussa opettajien 
palkankorotusten (24 %) ja alkupalkan määrittämisestä (22 %). (Kuvio 6.1.)

Ruotsalaisrehtorit olivat eniten vastuussa opettajien nimittämisestä ja palkkaa-
misesta (98 %) ja oppilaiden kurinpidollisista menettelyistä päättämisestä (97 %). 
Norjalaisrehtoreilla oli merkittävin vastuu koulun budjettivarojen kohdentami-
sesta (92 %) ja opettajien nimittämisestä ja palkkaamisesta (91 %). Tanskassa 
puolestaan rehtorit päättivät eniten opettajien irtisanomisesta tai erottamisesta 
määräajaksi (98 %) ja opettajien nimittämisestä ja palkkaamisesta (95 %). Myös 
Virossa rehtoreiden vastuut päätöksenteossa liittyivät eniten opettajien irtisano-
misiin tai erottamisiin määräajaksi (97 %) sekä opettajien nimittämiseen ja palk-
kaamiseen (95 %). (Kuvio 6.1.)

Vuosien 2013 ja 2018 välillä rehtoreiden vastuullisten tehtävien osuuksissa tapah-
tuneet muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä Suomessa ja Ruotsissa. 
Norjassa rehtoreiden vastuu oppilasarvioinnin linjauksista päättämisestä oli 
vähentynyt noin 12 %-yksiköllä 67 prosenttiin ja kurssisisällöistä päättämisestä 
22 %-yksiköllä 41 prosenttiin. Tanskassa rehtoreiden vastuu oppilaiden hyväksy-
misestä kouluun oli pienentynyt 9 %-yksiköllä 84 prosenttiin. Virossa puolestaan 
rehtoreiden vastuu oli vähentynyt käytettävien oppimateriaalien valinnassa 12 
%-yksiköllä 44 prosenttiin. (OECD, 2020.)
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KUVIO 6 .1 REHTOREIDEN TEHTÄVÄT KOULUN HALLINNOSSA
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6 .2 Rehtoreiden johtamistoiminta

Rehtoreilta selvitettiin, kuinka usein he olivat osallistuneet viimeisen 12 kuu-
kauden aikana kuviossa 6.2 esitettyihin toimintoihin. Tarkasteltaessa vertailu- ja 
TALIS-maiden rehtoreiden osallistumista koulun eri toimintoihin voi havaita, että 
rehtoreiden tehtävät vaihtelivat varsin laajasti kohdemaasta riippuen.

Suomessa rehtorit ilmoittivat usein tai hyvin usein ratkoneensa koulun lukujärjes-
tykseen liittyviä ongelmia (76 %), työskennelleensä koulun kehityssuunnitelman 
parissa (71 %), tukeneensa opettajien keskinäistä yhteistyötä (65 %), ratkoneensa 
luokan kurinpito-ongelmia yhdessä opettajan kanssa (56 %) ja tehneensä yhteis-
työtä muiden koulujen rehtoreiden kanssa (53 %). Ruotsissa rehtoreista 54 
prosenttia oli ryhtynyt toimeen tukeakseen opettajien keskinäistä yhteistyötä ja 
53 prosenttia oli varmistanut, että opettajat tuntevat olevansa vastuussa oppilai-
densa oppimistuloksista. Norjassa rehtorit olivat eniten huolehtineet siitä, että 
opettajat kokevat olevansa vastuussa oppilaidensa oppimistuloksista (78 %). He 
olivat myös tukeneet opettajien välistä yhteistyötä uusien opetuskäytänteiden 
kehittämiseksi (65 %). Tanska erottui muista vertailumaista sen suhteen, että 
siellä muiden vertailumaiden rehtoreita enemmän tanskalaisrehtorit (59 %) olivat 
osallistuneet opettajien opetustaitojen kehittämisen varmistamiseen. Virossa 
rehtoreiden tehtävissä muihin vertailumaihin verrattuna korostui koulun hallinto-
menettelyjen toimivuuden arviointi (63 %). (Kuvio 6.2.)

TALIS-maiden rehtoreiden toiminnoista erottuivat erityisesti luokkaopetuksen 
seuraaminen ja palautteen antaminen opettajille. Näitä tehtäviä TALIS-maiden 
rehtoreista oli tehnyt vähintään joka toinen, kun vertailumaissa rehtoreiden 
osuudet olivat selvästi pienemmät: Suomessa rehtoreista 10 prosenttia, Ruot-
sissa 26 prosenttia, Norjassa 7 prosenttia, Tanskassa 18 prosenttia ja Virossa 15 
prosenttia ilmoitti seuraavansa luokkaopetusta. Palautetta opettajille oli sekä 
Suomessa että Ruotsissa antanut rehtoreista 38 prosenttia, Norjassa 25 prosent-
tia, Tanskassa 17 prosenttia ja Virossa 35 prosenttia rehtoreista. (Kuvio 6.2.)
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KUVIO 6 .2 REHTOREIDEN OSALLISTUMINEN KOULUN ERI TOIMINTOIHIN 
(usein tai hyvin usein)

Rehtoreiden osallistumisessa koulun eri toimintoihin oli tapahtunut tilastollisesti 
merkitsevä muutos viiden vuoden tarkastelujaksolla vain Suomessa, Norjassa ja 
Virossa. Suomessa rehtoreiden ei tarvinnut vuonna 2018 puuttua enää niin paljon 
luokan kurinpito-ongelmiin kuin vuonna 2013. Tällainen toiminta oli vähentynyt 
14 %-yksiköllä 56 prosenttiin. Myös Norjassa rehtoreiden puuttuminen luokan 
kurinpito-ongelmiin oli vähentynyt 19 %-yksiköllä 59 prosenttiin. Norjassa reh-
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toreiden luokkaopetuksen seuraaminen oli vähentynyt 14 %-yksiköllä 7 prosent-
tiin. Norjassa rehtoreiden osuus (78 %), jotka varmistivat opettajien tuntevan 
olevan vastuussa oppilaidensa oppimistuloksista, oli kasvanut 37 %-yksiköllä 
vuodesta 2013. Virossa rehtoreiden luokkaopetuksen seuraaminen oli lisääntynyt 
8 %-yksiköllä 15 prosenttiin. Muihin vertailumaihin verrattuna Suomi erottui reh-
toreiden osallistumisessa koulun eri toimintoihin sen suhteen, että suomalais-
rehtoreista vain noin kolmannes (34 %) oli ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että 
opettajat tuntevat olevansa vastuussa oppilaidensa oppimistuloksista. (Kuvio 6.3.)

KUVIO 6 .3 REHTOREIDEN OSALLISTUMINEN KOULUN ERI TOIMINTOIHIN 
VUOSINA 2013 JA 2018 (usein tai hyvin usein)

6 .3 Koulun yhteisöllinen ilmapiiri rehtoreiden 
kokemana

Rehtorit olivat tyytyväisiä henkilökunnalta saamaansa tukeen kaikissa vertailu- 
ja TALIS-maissa. Norjassa (96 %) ja Tanskassa (95 %) oli vertailumaiden tyytyväi-
simmät rehtorit koulun henkilökunnalta saamansa tuen suhteen. Suomalaisreh-
toreiden tyytyväisyys henkilökunnalta saamaansa tukeen oli myös hyvä, vaikka 
se oli vertailumaiden pienin (88 %). (Kuvio 6.4.)

Kaikissa vertailumaissa tanskalaisrehtoreita (29 %) lukuun ottamatta lähes joka 
toinen rehtori koki tarvitsevansa enemmän tukea kunnan tai valtion taholta. Reh-
toreista 51 prosenttia Ruotsissa, 49 prosenttia Virossa, 46 prosenttia Norjassa ja 
45 prosenttia Suomessa olisi halunnut enemmän tukea kyseisiltä tahoilta. TALIS-
maissa oli tätäkin enemmän rehtoreita (71 %), jotka ilmoittivat tarvitsevansa 



60 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KANSAINVÄLINEN TUTKIMUS TALIS 2018

kunnan tai valtion taholta enemmän tukea. Ruotsissa 42 prosenttia ja Suomessa 
32 prosenttia rehtoreista koki, etteivät he voi vaikuttaa työnsä kannalta tärkeisiin 
päätöksiin. Nämä osuudet olivat vertailumaiden suurimmat. (Kuvio 6.4.)

KUVIO 6 .4 REHTOREIDEN TYYTYVÄISYYS TYÖHÖNSÄ (samaa mieltä tai täysin 
samaa mieltä)

Rehtoreilta selvitettiin, mitä mieltä (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä) he olivat 
kuviossa 6.5 esitetyistä koulun ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä. Lähes kaikki 
vertailu- ja TALIS-maiden rehtorit olivat samaa mieltä siitä, että opettajat luot-
tavat toisiinsa, opettajat ja oppilaat tulevat hyvin toimeen keskenään, koulussa 
kannustetaan henkilökunnan oma-aloitteisuutta, koulussa on yhteistoiminnan 
kulttuuri ja henkilökunta voi osallistua aktiivisesti koulun päätöksentekoon. 

Eroavuuksia vertailumaiden rehtoreiden näkemyksissä koulun ilmapiirin suhteen 
oli siinä, toteuttaako henkilökunta oppilaiden käyttäytymissääntöjä johdonmu-
kaisesti, onko henkilökunnalla yhtenäinen näkemys opetuksesta ja oppimisesta 
ja tarjoaako koulu oppilaille, vanhemmille tai huoltajille tilaisuuksia osallistua 
koulun päätöksentekoon. Suomi poikkesi muista vertailu- ja TALIS-maista reh-
torin tekemien tärkeiden päätösten osalta. Suomessa 41 prosenttia rehtoreista 
ilmoitti tekevänsä tärkeät koulua koskevat päätökset itse, kun muiden vertai-
lumaiden rehtoreiden osuudet olivat selvästi pienemmät: Tanskassa 26 pro-
senttia, Ruotsissa 13 prosenttia, Virossa 9 prosenttia ja Norjassa 7 prosenttia. 
TALIS-maiden rehtoreista 29 prosenttia ilmoitti tekevänsä koulua koskevat tär-
keät päätökset itse. (Kuvio 6.5.)
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KUVIO 6 .5 REHTOREIDEN NÄKEMYKSET KOULUN YHTEISÖLLISESTÄ 
ILMAPIIRISTÄ (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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6 .4 Opettajien vaikutusmahdollisuudet opetukseensa

Vertailu- ja TALIS-maissa opettajilla oli eniten vaikutusmahdollisuuksia omaan 
työhönsä oppilaille annettavien läksyjen määrästä päättämisessä, oppimisen 
arvioinnissa ja opetusmenetelmien valitsemisessa. Myös kurinpitoon liittyvistä 
käytänteistä vertailu- ja TALIS-maissa opettajat saivat päättää itse. Tämän suh-
teen Ruotsi erottui siten, että siellä 86 prosenttia opettajista oli samaa mieltä tai 
täysin samaa mieltä mahdollisuuksistaan vaikuttaa oppilaiden kurinpitoa kos-
keviin asioihin, kun muissa vertailu- ja TALIS-maissa opettajien osuus oli yli 90 
prosenttia. Vertailumaista kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa (83 %) opet-
tajista yli 90 prosenttia koki pystyvänsä vaikuttamaan opetussisällöistä päättämi-
seen. (Kuvio 6.6.)

KUVIO 6 .6 OPETTAJIEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET OPETTAMISESSA 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Eri opettajaryhmittäin tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä eroja oli vain ope-
tussisällöstä päättämisessä. Suomessa miesopettajat (87 %) kokivat voivansa 
päättää opetussisällöistä naisopettajia (81 %) enemmän. Tanskassa nuoret (alle 
30-vuotiaat) opettajat (97 %) kokivat voivansa päättää opetussisällöistä enemmän 
kuin vanhemmat (vähintään 50-vuotiaat) opettajat (92 %). (OECD, 2020.)
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Rehtorit ilmoittivat koulunsa opettajilla olevan merkittävä vastuu käytettävien 
oppimateriaalien valinnassa Suomessa (87 %), Ruotsissa (93 %), Norjassa (75 %), 
Tanskassa (91 %) ja Virossa (88 %). Lisäksi opetussisällöistä päättäminen kuului 
opettajien merkittäviin vastuualueisiin Suomessa (68 %), Ruotsissa (75 %) ja 
Virossa (83 %). Opettajat olivat merkittävässä vastuussa myös kurssivalikoimasta 
päätettäessä Suomessa (64 %), Ruotsissa (54 %), Norjassa (58 %), Tanskassa 
(84 %) ja Virossa (75 %). Oppilasarvioinnin linjauksista päättäminen nousi ainoas-
taan Virossa (81 %) opettajien merkittäväksi vastuutehtäväksi. (OECD, 2020.)
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7 OPETTAJIEN KOKEMUKSET 
PÄÄTTÄJISTÄ JA TIEDOTUSVÄLINEISTÄ 

Kaikissa vertailumaissa suurin osa opettajista koki, etteivät poliitikot ja päättä-
jät arvosta opettajien mielipiteitä. Politiikkojen ja päättäjien arvostukseen uskoi 
Suomessa 24 prosenttia, Norjassa 24 prosenttia ja Virossa 21 prosenttia, mutta 
Ruotsissa (11 %) ja Tanskassa (5 %) opettajat olivat poliitikkojen ja päättäjien 
arvostuksen suhteen melko epäileväisiä. TALIS-maissa viidesosa (20 %) opetta-
jista uskoi poliitikkojen ja päättäjien arvostavan opettajien näkemyksiä. Saman-
suuntainen tulos oli myös sen suhteen, kuinka vertailumaissa opettajat kokivat 
pystyvänsä vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan. Suomessa, Norjassa ja Virossa 
joka neljäs (24 %) opettaja luotti siihen, että he pystyvät vaikuttamaan koulutus-
politiikkaan. Ruotsissa (11 %) ja Tanskassa (10 %) vain joka kymmenes opettaja 
arvioi pystyvänsä vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan. TALIS-maissa opettajista 
hieman vertailumaiden opettajia suurempi osuus (30 %) ilmaisi pystyvänsä 
vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan. Tiedotusvälineiden arvostuksen suhteen 
vain Suomi erottui joukosta. Joka toinen suomalaisopettaja oli sitä mieltä, että 
tiedotusvälineet arvostavat opettajan työtä. Norjassa, Virossa ja TALIS-maissa 
tiedotusvälineiden arvostukseen uskoi opettajista noin neljäsosa. Ruotsissa 18 
prosenttia ja Tanskassa 10 prosenttia opettajista arvioi tiedotusvälineiden arvos-
tavan opettajuutta. (Kuvio 7.1.)

KUVIO 7 .1 OPETTAJIEN NÄKEMYS TIEDOTUSVÄLINEIDEN JA PÄÄTTÄJIEN 
ARVOSTUKSESTA OPETTAJIA KOHTAAN SEKÄ OPETTAJIEN USKOMUS 
OPETTAJIEN KOULUTUSPOLIITTISISTA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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Vertailumaista Virossa, Norjassa ja Ruotsissa kuin myös TALIS-maissa kokenei-
den opettajien näkemykset poliitikkojen ja päättäjien arvostuksesta opettajien 
mielipiteitä kohtaan olivat varovaisempia kuin noviisiopettajien. Suomi oli ver-
tailumaista ainoa, jossa kokeneet opettajat uskoivat poliitikkojen ja päättäjien 
arvostavan opettajien mielipiteitä hieman enemmän kuin noviisiopettajat. Tans-
kassa sekä noviisi- että kokeneet opettajat eivät juurikaan uskoneet päättäjien ja 
poliitikkojen arvostavan opettajien näkökulmia ja mielipiteitä. (Kuvio 7.2.)

Niin TALIS- kuin vertailumaissa Tanskaa lukuun ottamatta noviisiopettajat uskoi-
vat pystyvänsä vaikuttamaan oman maansa koulutuspolitiikkaan hieman enem-
män kuin kokeneet opettajat. (OECD, 2020.)

KUVIO 7 .2 POLIITIKKOJEN JA PÄÄTTÄJIEN ARVOSTUS OPETTAJIEN 
MIELIPITEITÄ KOHTAAN OPETTAJAN TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN 
(samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)

Suomi oli vertailumaista ainoa maa, jossa puolet opettajista, opettajan työko-
kemuksesta riippumatta, uskoi siihen, että tiedotusvälineet arvostavat heidän 
työtään. Muissa vertailu- ja TALIS-maissa opettajat uskoivat vähemmän tiedo-
tusvälineiden arvostukseen kuin Suomessa. Lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Virossa sekä myös TALIS-maissa opettajan työkokemus vaikutti siihen, 
uskoivatko opettajat tiedotusvälineiden arvostavan opettajia: näissä maissa novii-
siopettajat uskoivat tiedotusvälineiden arvostavan opettajan ammattia enemmän 
kuin kokeneet opettajat. (Kuvio 7.3.)
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KUVIO 7 .3 TIEDOTUSVÄLINEIDEN ARVOSTUS OPETTAJIA KOHTAAN 
OPETTAJAN TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA HAASTEET 
SUOMESSA

Suomessa opettajat ja rehtorit ovat paremmin koulutettuja ja ammattiinsa sitou-
tuneempia kuin monissa muissa maissa. Tällaisen johtopäätöksen voi vetää 
TALIS 2018 -tutkimuksen tuloksista. Suomalaiset opettajat ovat kansainvälisesti 
verrattuna korkeasti koulutettuja ja kelpoisia työssään. Opettajat ovat tyytyväisiä 
ammattiinsa. Työssään he ovat innovatiivisia ja he kehittävät uusia ideoita opetta-
miseen ja oppimiseen. Opettajat luottavat omiin kykyihinsä ja suoriutumiseensa 
opetuksessa. Opettajia kiinnostaa, mitä ja miten oppilaat oppivat. Kouluissa 
edistetään asioita entistä yhteisöllisemmin. Opettajat luottavat toisiinsa ja myös 
oppilaat luottavat opettajiinsa. Suomalaiseen koulukulttuuriin kuuluu vastuun 
jakaminen. Yksi suomalaisen koulutuksen vahvuuksista on ammattitaitoiset 
opettajat.

Suomalaisen koulutuksen vahvuus on myös ammattitaitoisissa rehtoreissa. Reh-
torit ovat korkeasti koulutettuja ja heillä on useamman vuoden kokemus koulun 
johtamisesta, joka rakentuu pitkälle opettajan uralle. Myös rehtorit ovat tyytyväi-
siä ammattiinsa ja työympäristöönsä alati uudistuvasta työnkuvasta huolimatta.

Vaikka suomalainen koulutus onkin maailman kärkeä (ks. esim. PISA, 2019), 
opetukseen liittyy myös haasteita. TALIS 2018 -tutkimustulosten ensimmäisessä 
osassa haasteiksi nousivat koulujen työrauhaongelmat, opettajien perehdytyksen 
ja mentoroinnin vähäisyys, täydennyskoulutuksen pirstaleisuus ja rehtoreiden 
lisääntyvät hallinnolliset tehtävät. (Taajamo & Puhakka, 2019.) Tässä, TALIS 2018 
-tutkimustulosten toisessa osassa, haasteiksi nousivat lähinnä opettajien työtyy-
tyväisyyden väheneminen, opetuksesta saadun palautteen vähäisyys sekä opet-
tajien ja rehtoreiden kokema stressi.

8 .1 Opettajien tyytyväisyys työhön vähentynyt

TALIS 2018 -tulosten mukaan suomalaiset opettajat ovat tyytyväisiä työhönsä. 
Esimerkiksi yhdeksän opettajaa kymmenestä kokee opettajuuden hyvien puolien 
painavan vaakakupissa enemmän kuin huonojen puolien ja kahdeksan opettajaa 
kymmenestä valitsisi yhä opettajan ammatin, jos he saisivat päättää siitä uudel-
leen. Huolestuttavaa on kuitenkin opettajien työtyytyväisyyttä mittaavissa kysy-
myksissä ilmenevä laskeva trendi. Esimerkiksi työstä nauttiminen on laskenut. 
Opettajista aiempaa vähemmän suosittelisi omaa kouluaan hyvänä työpaikkana 
eivätkä he olleet enää yhtä tyytyväisiä omaan suoriutumiseensa kuin vuonna 
2013. Työtyytyväisyyden vähenemisen voi ajatella olevan yhteydessä stressin 
kokemiseen. Stressiä opettajille aiheuttaa kunnan tai valtion taholta tulevat vaa-
timukset, suuri hallinnollisten tehtävien määrä ja erityisoppilaiden tarpeiden 
huomioiminen.
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Myös Opetusalan Ammattijärjestön OAJ vuonna 2017 toteuttamassa työoloba-
rometrissä (OAJ, 2018) esille nousi opettajien työhyvinvoinnin vähentyminen. 
Opetustyössä on paljon kuormitustekijöitä eikä opettajien työaika riitä kaikkien 
työtehtävien tekemiseen. Resurssien vähyys on merkittävin syy kuormittavuuden 
kasautumiselle (ks. myös Pitkänen ym., 2017). Stressiä aiheuttaa edellä mainittu-
jen syiden ohella työssä kehittyminen, muutoksiin sopeutuminen ja työolosuhteet 
(Kyriacoun, 2015).

Määräaikaiset työsuhteet (luku 4.1) voivat olla yksi opettajien stressiä aiheuttava 
tekijä. Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita käsittelevien tutkimusten tulok-
set ovat osittain ristiriitaisia. Esimerkiksi joissain tutkimuksissa ei ole löydetty 
merkittävää eroa määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden sitoutumisen 
välillä (ks. De Gilder 2003; De Witte & Näswall 2003). Voisi kuitenkin ajatella, että 
jos opettajalla on vakituinen työsuhde, on hänellä paremmat mahdollisuudet 
kehittää ammatillista osaamistaan ja työtään kuin määräaikaisilla opettajilla, 
joiden voi olla vaikeampi sopeutua työyhteisöön ja päästä koulutuksiin. Vakitui-
sessa työsuhteessa olevat opettajat voivat kehittää työtään ja itseään tutussa 
työyhteisössä. TALIS 2018 -tutkimuksen yksi tärkeä tulos on se, että opettajan 
ammattiin nuoria motivoi eniten se, että opettajana pääsee vaikuttamaan lasten 
ja nuorten kehittymiseen. Määräaikaisessa työsuhteessa opettaja ei pääse näke-
mään oppilaiden kehitystä pidemmällä aikavälillä.

8 .2 Suomalaisopettajat saavat vähän palautetta 
opetuksestaan

Niin TALIS 2018 -tuloksissa kuin myös jo TALIS 2013 -tuloksissa (Taajamo, 
Puhakka, Välijärvi, 2014) tuotiin esille, että suomalaisopettajat saavat vähän 
palautetta opetuksestaan eikä heidän työtään juurikaan havainnoida. Opettajien 
mielestä palaute vaikuttaisi myönteisesti pedagogisiin valmiuksiin oman aineen 
opetuksessa sekä oman opetusalan tietämyksen ja ymmärryksen lisääntymi-
seen. Parhaimmillaan opettajan saama palaute auttaa häntä ymmärtämään ja 
parantamaan opetuskäytänteitään. Opettajien mukaan heidän saamansa arviointi 
ja palaute eivät paranna heidän opetustaan eikä kehitä heidän pedagogisia val-
miuksiaan. Useat opettajat saavat kyllä palautetta ja heidän työtään arvioidaan, 
mutta se nähdään lähinnä hallinnollisena harrastuksena, jolla ei ole toivottua 
vaikutusta itse opetukseen ja sitä kautta oppilaiden oppimiseen.

Koulujen sisäisten arviointikäytänteiden rakentamisella tuettaisiin opettajan 
itsearviointia ja kykyä uudistua työssään. Vuorovaikutteisuus, avoimuus, tiimi-
mäinen työskentely ja jatkuvan palautteen tärkeys korostuvat nykyaikaisissa 
käsityksissä tuloksellisesta oppimisesta ja opettamisesta. Arviointitiedon tulisi 
antaa rationaalinen perusta opettajan päätöksenteolle ja sitä ohjaavalle vuorovai-
kutukselle. On tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota koulujen sisäiseen 
arviointiin, palautteenantoon ja tiedonkulkuun, joilla tuetaan opettajien pedagogi-
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sen asiantuntemuksen jatkuvaa kehittämistä. Tähän tulisi sisältyä muun muassa 
nykyistä enemmän ja systemaattisemmin opettajien vertaisarviointia, rehtorin 
luokkatyön havainnointia ja siitä annettavaa palautetta sekä oppilaiden, vanhem-
pien ja muun ympäristön kuulemista. (Taajamo, Puhakka, Välijärvi, 2014.)

8 .3 Rehtorit tyytyväisiä työhönsä mutta kokevat 
stressiä

Suomalaiset rehtorit ovat TALIS 2018 -tulosten mukaan tyytyväisiä ammattiinsa 
ja työympäristöönsä. Rehtoreilla ammatin hyvät puolet painavat vaakakupissa 
enemmän kuin huonot puolet. He myös suosittelevat kouluaan hyvänä työpaik-
kana. Rehtorit kokevat kuitenkin paljon stressiä hallinnollisten tehtävien suu-
resta määrästä johtuen. Tämä vie aikaa pedagogiselta johtajuudelta. TALIS 2018 
-tuloksia tukee Suomen Rehtorit ry:n aloitteesta toteutetun Rehtoribarometrin 
2020 -tulokset. Rehtoribarometri on ensimmäinen suomalaisten rehtoreiden 
hyvinvointia ja terveyttä selvittänyt tutkimus. 

Rehtoribarometrin (2020) mukaan suomalaiset rehtorit olivat innostuneita mutta 
uupuneita työstään. Yli puolet (55 %) rehtoreista kokee työnsä merkitykselliseksi. 
Työ nähdään haastavana ja se antaa mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen 
kehittymiseen. Innostuneet rehtorit myös muokkaavat omaa työtään aktiivisesti. 
Toisaalta rehtoreiden huoli opettajista ja oppilaista sekä erilaisten vaatimus-
ten perässä pysyminen ja työn muutos aiheuttaa kuormittuneisuutta. Noin joka 
kymmenes (11 %) rehtori on uupunut ja joka kolmas (33 %) rehtori on vaarassa 
uupua. Stressaantuneet rehtorit eivät pysty enää säätelemään omaa työtään. He 
ovat huolissaan toimenkuvansa laajentumisesta entistä enemmän hallinnolliseen 
työhön, suurten koulutusyksiköiden tuomiin haasteisiin, sisäilmaongelmiin ja 
huoleen opettajien ja oppilaiden jaksamisesta. (Tiedote rehtoribarometrin tulok-
sista, 2020.) 

Rehtoreiden perus- ja täydennyskoulutukseen tulee kiinnittää huomiota. Hallitus-
ohjelmaan onkin kirjattu tavoite koulujen johtamisjärjestelmien kehittämisestä. 
Rehtoreiden tukeminen pedagogisessa johtamisessa on tarpeen. Esimerkiksi 
TALIS 2018 -tulosten mukaan suomalaiset rehtorit kokevat tarvitsevansa amma-
tillisen osaamisen kehittämistä erityisesti opettajienvälisen yhteistyön kehittä-
misessä, talousjohtamisessa ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen 
suunnittelussa. 

8 .4 Tiedotusvälineet vaikuttavat opettajan ammatin 
arvostukseen

Opettajan ammattiin liittyvien haasteiden ja epäkohtien nostaminen on tärkeää, 
mutta on myös syytä miettiä, miten tätä sanomaa levitetään. Esimerkiksi sitä, 
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mitä ja miten opettajan ammattia kuvataan ja selitetään mediassa. Mediassa 
rakennetaan kuvaa opettajan ammatista. Etenkin iltapäivälehtien tapana on kiel-
teisten tapausten nostaminen uutisotsikoiksi. Kielteiset uutiset saavat enemmän 
julkisuutta kuin myönteiset (Pinker, 2017; Shine, 2015). Otsikoihin nostetaan usein 
heikot oppimistulokset, sisäilmaltaan ongelmaiset koulut ja opettajien koke-
mukset koulukiusaamisesta. Näin luodaan kuvaa koulusta ja opettajan työstä. 
Pelkästään media ei ole syyllinen kielteiseen uutisointiin, vaan myös alan toimijat 
muokkaavat uutisointia tuomalla usein kielteisiä asioita otsikoihin. 

Meidän, alan toimijoiden, tulee korostaa koulutukseen liittyvien haasteiden rin-
nalla opettajan työn merkityksellisyyttä, monipuolisuutta ja vastuullisuutta. Uuti-
sotsikoihin tulee lisätä enemmän myönteisiä onnistumisen kokemuksia. Opet-
tajan työssä pääsee aidosti vaikuttamaan oppilaiden elämään ja kehittymiseen. 
Tämä nousi yhtenä tärkeänä tekijänä myös TALIS 2018 -tuloksissa – halu vaikut-
taa lasten ja nuorten kehittymiseen motivoi kouluttautumaan opettajaksi. 

Viime aikoina huolta on aiheuttanut opettajan ammatin houkuttelevuuden vähen-
tyminen – onko hakijarunsaus muuttumassa hakijapulaksi. Vaikka opettajan 
ammattia arvostetaan edelleen Suomessa muun muassa TALIS 2018 -tulosten 
mukaan, silti yhä useammat opettajaksi valmistuneet vaihtavat alaa (Almiala, 
2008). Ammatin heikentyvä maine on näkynyt hakijamäärien notkahduksena. 
Valtion tekemien rahoitusleikkausten (Pitkänen ym., 2017) lisäksi tiedotusväli-
neiden julkaisemat kielteiset mielikuvat koulumaailmasta vähentävät ammatin 
houkuttavuutta. Opettajan työ nähdään raskaana, kun opetusryhmissä on entistä 
enemmän oppilaita. Opettajia rasittaa riittämättömyyden tunne, kun oppilaiden 
henkilökohtaiseen opettamiseen jää vain vähän aikaa. Lisäksi heikentynyt työ-
rauha koulutyössä lisää stressiä niin opettajille kuin oppilaille. 

Opettajan ammatin mainetta ja vetovoimaisuutta pitää kohentaa. TALIS 2018 -tut-
kimuksen tulokset tukevat osaltaan sitä, että ammatin houkuttelevuutta lisääviä 
tekijöitä ovat koulutuksen yleinen arvostus yhteiskunnassa, palkkataso, resurssit 
kouluarjessa ja urakehitys. On tärkeätä lisätä niin sanottua koulutuspuhetta niin 
kansalaisten kuin päättäjien taholta kouluttautumisen tärkeydestä.
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LIITE SUOMI KANSAINVÄLISESTÄ 
NÄKÖKULMASTA

The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) is an international, large-scale survey of 
teachers, school leaders and the learning environment in schools. This note presents findings based on the 
reports of lower secondary teachers and their school leaders in mainstream public and private schools. 

Finland 

I. What teachers and school leaders say about their jobs 

• The status of the teaching profession can be an important factor for recruiting and retaining teachers. 
To get a sense of the perceived status of the teaching profession, TALIS 2018 asked teachers whether 
the teaching profession is valued in society. In Finland, 58% of teachers “agree” or “strongly agree” 
with the statement that their profession is valued in society, which is higher than the average across 
OECD countries and economies participating in TALIS (26%). 

Figure 1. Teachers’ and school leaders’ satisfaction with their jobs 

Results based on responses of lower secondary teachers and principals 

Note: Only countries and economies with available data are shown. 
Source: OECD, TALIS 2018 Database, Tables II.2.1, II.2.16, II.3.56, II.3.65, II.3.59 and II.3.66. 
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• Between 2013 and 2018, the percentage of teachers reporting that the profession is valued in society 
has increased in almost half of the countries and economies with available data. In Finland, over the 
same period, the percentage of teachers reporting that the teaching profession is valued in society has 
remained stable. 

• TALIS defines job satisfaction as the sense of fulfilment and gratification that teachers get from their 
work. Job satisfaction may have a positive association with teachers’ attitudes towards their work and 
with their performance. In Finland, 88% of teachers report that, all in all, they are satisfied with their 
job (OECD average 90%). Moreover, 72% of teachers are satisfied with the terms of their teaching 
contract (apart from salary) (OECD average 66%). In Finland 45% of teachers report being satisfied 
with their salaries, which is higher than the OECD average (39%). 

• In Finland, 92% of school leaders report that, all in all, they are satisfied with their job (OECD average 
95%). Moreover, 64% of school leaders report being satisfied with the terms of their contract (apart 
from salary) (OECD average 66%). In Finland 67% of school leaders are satisfied with their salaries, 
which is higher than the OECD average (47%). 

II. Working conditions, career mobility and risk of attrition 

• What factors could be shaping teachers’ satisfaction? As well as career stability, mobility and working 
conditions could be playing a large role in teachers’ reported levels of satisfaction. Regarding career 
stability, commitments to increase the financial remuneration of teachers and principals and to secure 
it through permanent contracts can compete with the need to limit costs and ensure flexibility in 
government expenditure. 

Figure 2. Teachers’ working conditions, mobility and risk of attrition 

Results based on responses of lower secondary teachers  

 

Note: Only countries and economies with available data are shown. 
Source: OECD, TALIS 2018 Database, Tables II.3.1, II.2.16, II.2.63, II.2.36, and II.2.43. 
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• In Finland, 78% of teachers have a permanent contract (an ongoing contract with no fixed end-point 
before the age of retirement) (OECD average 82%). At the same time, 17% of teachers in Finland are 
employed on contracts of one year or less, which is higher than the average in the OECD countries 
and economies participating in TALIS (OECD average 12%). In the last five years in Finland, the 
proportion of teachers with a contract of one year or less has remained stable. 

• Regarding teacher mobility, in Finland, 20% of teachers would like to change to another school if that 
were possible (OECD average 20%). On average across the OECD, teachers who would like to change 
to another school are less satisfied with the profession, did not pick teaching as a first-choice career 
and are slightly younger and less experienced in their current school than other teachers. They are 
also more likely to work full-time and to report teaching in a target class with a slightly higher 
concentration of disadvantaged students, low academic achievers and students with behavioural 
problems. 

• Attrition is another factor related to teachers’ mobility. Attrition among teachers may affect student 
achievement by having a negative impact on the school climate and on implementation of the 
curriculum. Attrition can also lead to significant financial costs for educational systems brought by the 
need to replace qualified teachers in affected schools. As a proxy measure for the risk of attrition, 
TALIS uses the intention of teachers to remain in teaching. In Finland, 23% of teachers report that they 
would like to leave teaching within the next five years (OECD average 25%). Furthermore, 11% of 
teachers age 50 or less in Finland would like to leave teaching in the next five years, which is lower 
than the OECD average (14%). 

• Acute stress at work can be associated with teachers’ job satisfaction and their intention to continue 
teaching. Furthermore, stressful environments and situations may affect the practices and motivation 
of teachers and principals, and even student achievement. In Finland, 14% of teachers report 
experiencing stress in their work “a lot”, which is lower than the OECD average (18%). 

• Almost half of the teachers in the OECD countries and economies participating in TALIS report that 
having too much administrative work is a source of stress they experience at work “quite a bit” or “a 
lot”. In Finland, the three most prevalent sources of stress teachers experience at work “quite a bit” or 
“a lot” are keeping up with changing requirements from local, municipal/regional, state or 
national/federal authorities, administrative tasks and modifying lessons for students with special needs. 
For principals, the three most prevalent sources of stress are having too much administrative work to 
do, keeping up with changing requirements from local, municipal/regional, state or national/federal 
authorities and having extra duties due to absent school staff. 

• On average across the OECD countries and economies in TALIS, teachers who report experiencing 
stress in their work “a lot” are twice as likely as colleagues with lower levels of stress to report that they 
will stop working as teachers in the next five years. In Finland, teachers who report experiencing stress 
at their work “a lot” are between two and three times more likely to want to leave teaching in the next 
five years. 

III. Supporting professional autonomy, collegiality and collaboration 

• TALIS shows promising directions to take to make the job of teachers more rewarding and fulfilling. 
Teachers’ autonomy is an important factor for promoting experimentation in the classroom. In Finland, 
83% of teachers report having control over determining course content in their class, compared to 84% 
on average across the OECD countries and economies participating in TALIS. In Finland, teachers 
reporting higher levels of control over their class are more likely to report working in innovative school 
environments. 

• Opportunities for teachers to have a voice in developing the school vision and goals are an integral 
component of teacher leadership. In Finland, 55% of principals report that their teachers have 
significant responsibility for the majority of the tasks related to school policies, curriculum and 
instruction, which is higher than the OECD average (42%). 
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Figure 3. Autonomy, collegiality and collaboration 

Results based on responses of lower secondary teachers and principals 

 

Note: Only countries and economies with available data are shown. 
Source: OECD, TALIS 2018 Database, Tables II.5.32, II.5.31, II.5.12, II.4.24 and II.4.1. 

• Innovation in schools requires the support of peers and the guidance of school leaders. In Finland, 
79% of teachers say that they work in a collaborative school culture characterised by mutual support 
(OECD average 81%). Furthermore, 65% of principals in Finland took actions on a regular basis to 
support co-operation among teachers to develop new teaching practices in the 12 months prior to the 
survey, which is statistically not significantly different from the OECD average (59%). 

• School leaders can foster collegial and participative working environments. In Finland, 77% of teachers 
report that their school provides staff with opportunities to actively participate in school decisions 
(OECD average 77%). On average across the OECD, teachers reporting that their school provides 
staff with opportunities to actively participate in school decisions tend to engage more often in some 
forms of collaboration. 

• Professional collaboration can become a solid foundation for innovative and effective practices. On 
average across the OECD, teachers who engage in professional collaboration, which involves a higher 
degree of interdependence among teachers, also tend to report more frequent use of effective teaching 
practices such as cognitive activation. However, professional collaboration is not a frequent practice 
across the OECD countries and economies participating in TALIS. In Finland, 9% of teachers report 
participating in collaborative professional learning at least once a month (OECD average 21%) and 
34% engage in team teaching with the same frequency (OECD average 28%). 
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IV. Making the most of feedback and appraisal systems 

• Teacher feedback is an important lever for improving teaching quality, since it aims to improve 
teachers’ understanding of their methods and practices. Feedback can improve teachers’ effectiveness 
by both recognising teachers’ strengths and addressing weaknesses in their pedagogical practices. In 
Finland, 40% of teachers report that they have never received feedback in their schools (OECD 
average 10%). On average across the OECD, the forms of feedback most commonly used are based 
on classroom observations and students’ school-based and classroom-based results. In Finland the 
forms of feedback most commonly used are based on observation of the teacher's classroom teaching, 
school-based and classroom-based results and external results of students the teacher teaches. 

• In Finland, 57% of teachers who received feedback in the 12 months prior to the survey report that it 
had a positive impact on their teaching practice (OECD average 71%). In all countries and economies 
participating in TALIS, including Finland, teachers who report receiving feedback based on multiple 
methods are more likely to find that the feedback they received had a positive impact on their teaching. 
Furthermore, 13% of teachers report having received feedback at some point, based on at least four 
different types of methods, which is lower than the OECD average (52%). 

Figure 4. Feedback and appraisal 

Results based on responses of lower secondary teachers and principals 

 

Note: Only countries and economies with available data are shown. 
Source: OECD, TALIS 2018 Database, Tables II.4.48, II.4.47, II.3.30, II.5.1 and II.3.48. 

• Appraisal systems, used to formally evaluate teachers, encourage continuous improvement of their 
practice by providing opportunities to acknowledge and reward teachers for their efforts. In Finland, 
41% of teachers are in schools where school principals report that their teachers are never formally 
appraised, which is higher than the OECD average (7%). 
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• For appraisal to be effective, it must lead to the right consequences. For example, consequences such 
as appointing a mentor to improve teaching or drafting a plan for professional development are well 
aligned with the formative function of appraisal. In Finland, 89% of teachers work in schools where the 
elaboration of professional development or a training plan is a common occurrence after an 
assessment (OECD average of 90%), and 50% of teachers work in schools where the appointment of 
a mentor is a common occurrence after an assessment (OECD average of 71%). 

• The goal of ensuring good performance and compliance with standards can be linked to performance 
incentives, such as wage increases and financial bonuses. In the last five years in Finland, the 
proportion of teachers working in schools where appraisal sometimes results in a salary increase or a 
financial bonus remained stable. 

• Based on principals’ responses, in Finland, 13% of schools have autonomy over determining salary 
increases or bonuses for teachers, which is lower than the OECD average (32%). 

• In Finland, the proportion of teachers who work in schools where appraisal can result in a salary 
increase or financial bonus is 67% in schools where school management has responsibility over 
salaries (OECD average 55%). In Finland, in schools where management does not have autonomy 
over salaries, the proportion of teachers where appraisal can result in a salary increase or financial 
bonus is 46% (OECD average 30%). 
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V. Key features of TALIS 2018

TALIS uses questionnaires administered to teachers and their school principals to gather data. Its main goal 
is to generate internationally comparable information relevant to developing and implementing policies focused 
on school leaders, teachers and teaching, with an emphasis on those aspects that affect student learning. 

First, TALIS helps policy makers to review and develop policies that promote the teaching profession and the 
best conditions for effective teaching and learning. Second, TALIS helps teachers, school leaders, and 
education stakeholders to reflect upon and discuss their practice and find ways to enhance it. Third, TALIS 
builds upon past research, while informing the future work of researchers.  

• Nine main themes were selected for inclusion in the TALIS 2018 survey: teachers’ instructional
practices; school leadership; teachers’ professional practices; teacher education and initial
preparation; teacher feedback and development; school climate; job satisfaction; teacher human
resource issues and stakeholder relations; and teacher self-efficacy. Two cross-cutting themes were
added to this list: innovation; and equity and diversity.

• The international target population for TALIS is composed of lower secondary teachers and their school
leaders in mainstream public and private schools. TALIS 2018 offered three additional options: 15
countries and economies also surveyed teachers and school leaders in their primary schools (ISCED
level 1), 11 countries and economies did so in their upper secondary schools (ISCED level 3) and 9
countries and economies conducted the survey in schools that participated in the 2018 OECD
Programme for International Student Assessment (PISA).

• In each country, a representative sample of 4 000 teachers and their school principals from 200 schools
was randomly selected for the study. Across all survey components, approximatively 260 000 teachers
responded to the survey, representing more than 8 million teachers in 48 participating countries and
economies. In Finland, 2 851 lower secondary teachers and 148 principals completed the TALIS
questionnaires.

• The first volume of TALIS 2018, Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, published on 19 
June 2019, explored the knowledge and skills dimension of teachers and school leaders’ 
professionalism. The second volume, Teachers and School Leaders as Valued Professionals, published 
on 23 March 2020, explored prestige, career opportunities, collaborative culture and autonomy.

• All data reported in this note comes from the second report. The additional sources of the data (besides
the one shown on the figures) for Section I are: Tables II.2.5 and II.2.27; for Section II are: Tables
II.3.6, II.2.22, II.2.63, II.2.43, II.2.47 and II.2.67; for Section III are: Tables II.5.37, II.4.24 and II.4.17;
and for Section IV are: Tables II.4.37, II.4.44, II.4.55, II.3.42 and II.3.52.
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