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Erityisopettajan
tulevaisuutta ja
työssäjaksamista

Maailma ja koulutus muuttuu koko ajan…
• Salatiedosta tiedon tuottamiseen.
• Sulkakynästä Wikipediaan.
• Yksityisestä jaettuun.
• Yhdestä totuudesta kilpaileviin käsityksiin.
• Elitismistä kaikille kuuluvaan.
• Säilyttävästä uudistavaan.
• Kansallisesta globaaliin.
(Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos)
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• Vastaanottamisesta kriittiseen jalostamiseen.

Mikä erityisopettaja on muutoksessa…
• ” Ennen olin oppimisen tukemisen
jaksaja, nykyään olen yhä enemmän
kaikkien jaksamisen tukija?

• Yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan
roolina on olla muun muassa
nuorallatanssija, puolustusasianaja ja
muutosagentti (Ström 1996).
• Erityisopettajaopiskelijat kuvailivat omaa
rooliaan hämähäkiksi, joka seikkailee
verkossaan oppilaiden, opettajien,
rehtorien ja resurssihenkilöiden välillä.
(Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara
ja Lundström 2015)
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• ”Erityisopettaja on öljy oppilaitoksen eri
rattaiden välissä.”

OAJ työolobarometri 2017
Opettajilla on

• työstressiä selvästi enemmän kuin suomalaisessa
työelämässä keskimäärin.
• työtä on liikaa erittäin tai melko usein. Vielä
vuonna 2015 luku oli 33 prosenttia, vuoden 2017
työolobarometrissa 59 prosenttia.

• työ on muuttunut liian kuormittavaksi erilaisten
muutosten ja leikkausten myötä.

Perusopetuksessa opetusryhmät ovat liian
monimuotoisia eikä erityisopettajia ole riittävästi
aikaa erityisen ja tehostetun tuen antamiseen.
(OAJ työelämäasiamies Riina Länsikallio)
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• opettajista 67 prosenttia on kuitenkin edelleen
enimmäkseen innostuneita työstään.

Kuinka jaksaa erityisopettajana…
• Työhyvinvointi on monitahoinen ja ristiriitainen
käsite, määritelmien kirjo on laaja.

• voidaan ymmärtää yksilön kokemuksena työnteon mielekkyydestä,
• työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johtamisesta
• työyhteisön kokemuksena työn sujuvuudesta ja yhteisestä
aikaansaamisen tunteesta. (Kuntien eläkevakuutus)
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Työhyvinvointi

Laaja-alaisten erityisopettajien
kokemuksia ja näkemyksiä
työhyvinvoinnista

• Työyhteisön merkitys työhyvinvointia edistävänä nousi myös
vahvasti esiin.
• Työssä jaksamista tukee merkittävästi esimies ja työkaverit,
joilta saa tukea, kannustusta ja arvostusta. Myös vanhemmat
tukevat työssä jaksamista, mikäli yhteistyö on toimivaa.
• Työhyvinvointia heikentävät ristiriidat vanhempien kanssa,
haastavat oppilaat ja kiire. (Nyholm 2014).
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• Oppilaat ovat työhyvinvointia tuottava voimavara laaja-alaisille
erityisopettajille. Myös monipuoliset työtehtävät ja
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön tuottavat hyvinvointia.

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä
asiantuntijoina (tutkimus 2010)
Työssä jaksamista tukevat:
• Onnistumiset työssä
• Opiskelijat
• Kollegat
Työn kuormittavuutta lisäävät:
• Työn haastavuus
• Erityisopetuksen organisointi
• Muiden tahojen asenteet ja odotukset
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• Esimies

Lukion erityisopettajat
• tehtävä on tullut / tulee aiempaa tärkeämmäksi.
• työtehtävät jakaantuvat konsultaatiotyöhön, opetustyöhön ja
taustatyöhön.

• saavat onnistumisen kokemuksia erityisesti yksilötason työssään
oppilaiden kanssa.
(Sinkkonen, Kyttälä, Kiiskinen, Jäntti: Lukion erityisopettaja – opettaja,
ohjaaja ja konsultti? Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2016,
Vol. 26, No. 3. Niilo Mäki –säätiö.)
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• oppimisen tukemisessa eniten aikaa käytetään lukitestien tekemiseen.

”Hän on oikeudenmukainen, eikä osoita
suosiotaan erityisesti jollekulle. Hänen
piirteisiinsä kuuluvat hyvyys, ystävällisyys,
laupeus ja rakkaus. Hän tietää
menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden. Tämän lisäksi hän pysyy
erossa moraalisesta epäpuhtaudesta."
Edelliset kuvaukset ovat peräisin Raamatusta ja
ne kertovat Jumalasta. Vastaavanlaisia
vaatimattomia listauksia löytää internetin
pyhätöstä, Suomi24-foorumilta, vastaamassa
kysymykseen "Millainen on hyvä opettaja?”
• Lähde: Blogi Aatenarikka
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Odotukset opettajuuteen…

”Hyvä opettaja on yli-ihminen, jolta löytyy Kekkosen
kunnianhimo, Oprahin ihmisymmärrys, Siegfridsin
aktiivisuustaso ja Stubbin kestohymy.”
• Opettajaopintojeni alussa löysin nämä piirteet
helposti opiskelijakollegoistani: vuosikurssini
tuntui pursuvan lifestyle-lehdestä leikattuja
kuvottavan kauniita ihmisiä, jotka tykkäsivät
toistella sanaa "kutsumusammatti”.

• Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että
uransa alkuvaiheessa olevat eli
induktiovaiheen erityisopettajat kokevat
paljon työstressiä, joka voi pitkittyessään johtaa
työuupumukseen.
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(Lähde blogi Aatenarikka)

Opiskelijaa ja opettajaa tukeva ympäristö

• Onnistumisten esiin tuomisella
ja positiivisella
vuorovaikutuksella ja
palautteella on merkittävä
vaikutus minän vahvistamisessa.
Me kaikki tarvitsemme
arvostusta ja hyväksyntää.
(Ojanen 2011)
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• Me ihmiset etsimme ja
valikoimme ympäriltämme
sellaista toimintaa ja
vuorovaikutusta, joka vahvistaa
myönteistä minäkuvaamme.

Vahvuuksien tunnistaminen
• Mitä vahvuuksiaan ja miten yksilö alkaa vahvuuksiaan kehittämään,
riippuu yksilön omasta kiinnostuksesta, kodista, koulusta sekä
ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin arvoista ja odotuksista.
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• Kun ympäröivän kulttuurin odotukset ja arvostukset sekä yksilön
edellytykset kohtaavat, on yksilön vahvuuksille ja lahjakkuudelle
käyttöä. (Mäkelä 2009, Tirri ja Nokelainen 2011.)

STT- uutinen 8.12.2018
• Suomalaiset opettajat eivät saa positiivista palautetta työstään, ja
se vaikuttaa jaksamiseen.

• Jos opettajat saavat palautetta, se useimmiten liittyy
ongelmatilanteisiin oppilaiden tai heidän vanhempiensa kanssa,
jolloin palaute on luonteeltaan pelkästään kielteistä.
Tästä huolimatta 57 prosenttia suomalaisista opettajista uskoo, että
heidän työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi Ruotsissa
tähän uskoo vain viisi prosenttia opettajista.
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• Suomalaisten opettajien henkilökohtainen vastuu luokkatyössä
korostuu hyvin vahvasti kansainvälisessä vertailussa. Suomalaiset
opettajat ovat tunnollisia ja ajattelevat helposti, että jokaisen
oppilaan pitää saada tietty määrä huomiota.

Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin
2004 - 2009

• Ongelmapuheen sijasta voidaan
kiinnittää enemmän huomiota
ratkaisuihin ja
ongelmakysymyksille voidaan
tehdä enemmän kuin ensi
näkemältä näyttää. (Onnismaa)
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• Opettajien työoloja, kuten
työoloja yleensäkin, on
enimmäkseen tutkittu kielteisistä
tekijöistä lähtien. Tutkimalla
ongelmia onkin löydetty lähinnä
ongelmia.

Raportin laatija Jussi Onnismaa nostaa esiin
seuraavia asioiden tilaa parantavia ehdotuksia:
• mentorointi,
• työnohjaus,
• esimiesten johtajuustaitojen kehittäminen,

• kehittäminen,
• vahvuuksien kartoittaminen
• rehtorien työtaakan järkevöittäminen.
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• yhteisöllisyyden

Kun on tutkittu oppilaitoksia, jotka ovat onnistuneet
lisäämään henkilöstönsä hyvinvointia, on
löydetty viisi onnistujille yhteistä ominaisuutta:
1. Kasvotusten tapahtuva
vuorovaikutus työyhteisön jäsenten
välillä.

3. Jaettu vastuu ihmisten kesken.
4. Yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet
(esimerkiksi parityö, tiimit, palaverit).
5. Avoimuuden kulttuuri, joka
helpottaa ristiriitojen käsittelemistä.
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2. Vuorovaikutuksen jatkuvuus sen
lyhytkestoisuudesta huolimatta.

Sosiaalinen pääoma

• tulisi nähdä oppilaitoksissa tärkeänä resurssina ja yhteisöllisyyden
kehittäminen myös panostuksena työn tuottavuuteen.

• Yhteisöllisyys on kestävää kehitystä, jossa kiinteät ja vahvat sosiaaliset
suhteet auttavat ihmistä näkemään elämisessä ja työnteossa mielekkyyttä
sekä ovat parhaimmillaan lisäämässä osallisuutta ja ehkäisemässä
syrjäytymistä.
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• on voimavaroja, joita saamme olemalla tekemisissä toisten ihmisten kanssa
ja jonka avulla voimme saavuttaa asioita, joiden saavuttaminen ei olisi
mahdollista tai olisi vaikeaa ilman toisia ihmisiä.

Yksin vai yhdessä…
”Suomalainen koulutus tuottaa korkeatasoisia

yksilösuorittajia.”

henkilöstöjohtaja
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Oivallus-hankkeessa haastateltu

T:n hattu
muodostuu taidoista olla
tekemisissä muiden
kanssa, kyvystä ymmärtää
muita osaamisalueita ja
innostua niistä.
(Oivallus – hanke)
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Tavoitteeksi tästä eteenpäin:
T:n hatun kasvattaminen!

Pystyvyyden kokemus

• Pystyvyydellä on teoriassa neljä eri
lähdettä:
1. Onnistumisen kokemukset
2. Tuntemukset ja tunteet
3. Rohkaisevat esimerkit
4. Sanallinen rohkaisu
• Pystyvyyttä parannetaan edellä
mainittujen lähteiden ”annosta”
lisäämällä.
(Olli-Pekka Malinen)
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• Minäpystyvyys ja kollektiivinen
pystyvyys, joilla on yhteys moniin
opettajan hyvinvointiin liittyviin
tekijöihin.

Opettajien kollektiivinen pystyvyys
• Uskomus siitä, miten koulun koko
opetushenkilökunta pystyy
vaikuttamaan positiivisesti oppilaisiin.

• Opettajat jotka tuntevat pystyvänsä
yhteistyöhön kollegoidensa, muiden
ammattilaisten sekä perheiden kanssa
suhtautuvat positiivisemmin siihen,
että erityistä tukea tarvitsevat
oppilaat opiskelevat tavallisessa
luokassa.
(Olli-Pekka Malinen)
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• Minäpystyvyys ja kollektiivinen
pystyvyys ovat käsitteellisesti erilaisia,
mutta niillä on empiirisesti havaittu
voimakas yhteys.

Oppilaitos yhteisönä on onnistunut
tehtävässään, kun se on…
• herättänyt ja vahvistanut
onnistujan identiteetin, jossa
epäonnistuminen on välivaihe
ennen onnistumista ja siten
• rohkaissut ja kannustanut
ottamaan vastuuta itsestään ja
elämänsä valinnoista.
(Rönty)
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• herättänyt ja vahvistanut
oppimisen ilon.

Opettajan kolme ceetä
Uusikylän (2012) mukaan
opettaja tarvitsee työssään
aina ”kolmea ceetä”:
• courage (rohkeutta) ja
• caring (vapaasti kääntäen:
aitoa pedagogista rakkautta).
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• creativity (luovuutta),

Usko tulevaisuuteen, mutta älä erityisopettajana
unohda rohkeasti vaikuttaa siihen!

www.hamk.fi

.

Kuva: Jessica Gow /TT

OPPIJAN OIKEUS – OPETTAJAN TAITO
• Kehittämisen kohteena opettajan-, aineenopettajan- sekä
erityisopettajankoulutus erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen
näkökulmasta.

• Toimijat: Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaatio), Haaga-Helia
ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen
ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi
• Oppijan oikeus - Opettajan taito
• Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus
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• Rahoittaja: OKM:n erityisavustus Opettajankoulutuksen
kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi
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Lähteitä

