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Aikaisemmissa opettajista tehdyissä tutkimuksissa ikääntyminen tässä ammatissa on ollut 

yhteydessä uupumistaipumukseen. Voimavaroja ovat vieneet paitsi opiskelijat, erilaiset 

kehittämistyöt, työyhteisön tuen puute, sekä yleinen aikapaine työssä. Pelkästään ammatillisia 

opettajia käsittävissä tutkimuksissa edellisten lisäksi haasteena ovat olleet työelämän alati 

muuttuvat käytännöt, jotka vaikuttavat ammatillisen opettajankin työn sisältöön. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien, yli 45-vuotiaiden toisen asteen 

ammatillisessa koulutuksessa opettavien opettajien omaa suhdetta ikääntymiseensä, 

ikääntymisen tuomia haasteita työlle ja niitä voimavaratekijöitä, jotka auttavat ikääntyvää 

opettajaa jaksamaan työelämässä pidempään. Tutkimushenkilöiksi valikoitui yksitoista toisen 

asteen ammatillisessa koulutuksessa työskentelevää ikääntyvää opettajaa. Haastattelut 

suoritettiin joulukuun 2009 ja helmikuun 2010 välisenä aikana kahdessa toisen asteen 

ammatillisessa oppilaitoksessa Itä-Suomen alueella.  

 

Tässä tutkimuksessa erityisesti naisopettajat hämmästelivät nopeaa ajankulua eivätkä 

kokeneet itseään ikääntyviksi. Myös fyysinen kunto koettiin hyväksi, jopa omaa ikäryhmää 

paremmaksi. Kuitenkin väsymys työpäivän jälkeen sekä muistamisen ongelmat nostettiin 

yleisesti esille psyykkisistä ikääntymismuutoksista keskusteltaessa. Haasteena ammatilliset 

opettajat kokivat tietotekniset välineet työn suunnittelussa, oman työn hallinnan puutteen, 

hankalat opiskelijat sekä työelämän muuttuvat käytännöt. Voimavaroina työssä nähtiin 

ikääntymisen mukanaan tuoma hyvä itsetunto sekä positiivinen elämänasenne, mielihyvä 

opiskelijoiden kasvamisesta ammattilaiseksi koulutuksen aikana, mukavat työkaverit sekä 

työn rajaaminen osa-aikaeläkkeen muodossa niillä, kenellä se ikääntymisen myötä oli 

mahdollista. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ikääntyvä ammatillinen opettaja jaksaa tehdä työtään 

paremmin, mikäli hän pystyy itse vaikuttamaan työnsä sisältöön sekä rajaamaan työtään 

selkeämmin omaa osaamisaluettaan vastaavaksi. Aikapaineen alla kamppaileva ikääntyvä 

ammatillinen opettaja tarvitsee enemmän aikaa palautuakseen työstään, mutta toisaalta 

enemmän aikaa tarvitaan myös oman työn suunnitteluun. Osa-aikaeläkkeellä olevat kokivat 

selviytyvänsä työstään paremmin lisääntyneen vapaa-aikansa vuoksi.  

 

Asiasanat: ammatilliset opettajat, ikääntyvät työntekijät, työn kuormittavuus, työtyytyväisyys 
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Previous research studies of aging teachers as a professional group have brought up their 

tendency for fatigue. Resources have been taken not only by the students, different 

development projects, and lack of support from the professional community, but also general 

time pressure. Research studies that have focused only on vocational teachers, have also 

found additional challenges, such as constantly changing practices in the working life, which 

also mean changes in the teaching practices of the vocational teachers. 

 

The purpose of this research study was to find out the aging, over 45 year old upper secondary 

vocational school teachers’ own relationship to their aging, the work challenges brought on by 

aging, and those resources which help the aging teacher to carry on in the work force. The 

research data, which included eleven upper secondary vocational school teachers from two 

different schools in the Eastern Finland area, was gathered between December 2009 and 

February 2010. The interview material was gathered in themes, where the main themes were 

the interviewees’ own experiences of aging, the challenges in work brought on by aging and 

resources. 

 

In the study, especially the female teachers were surprised by the rapid course of time and did 

not experience themselves to be aging. They also felt that their physical fitness was better 

than average within their age group. However, the post workday fatigue and memory 

problems were generally raised as problems when discussing physical changes in aging. The 

vocational teachers felt that the biggest challenges were using information technology tools in 

planning, lack of control in their own work, difficult students and changing practices in 

working life, which are attempted to be quickly implemented into the teaching material. As 

resources, the teachers saw good self-esteem and more positive attitude brought on by aging, 

observing how the students grow to be professionals during their education, nice atmosphere 

at work as well as lower workload in part time retirement. 

 

In conclusion, the aging vocational teacher can cope with their work better, if they can better 

influence the content of their work and can limit their work to better correspond to their own 

area of knowledge. Aging vocational teachers who are struggling under time pressure need 

more time to recover from their work, but on the other hand would also need more time to 

plan their work. Part-time pensioners felt more able to cope with their work due to the 

increased leisure time. 

 

Key words: vocational teachers, aging workers, workload, job satisfaction 
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1 JOHDANTO 

 

Euroopan väestö ikääntyy nopeasti ja tämän myötä myös Suomen kansa. Yleinen 

ikääntyminen vaikuttaa työssä käyvien henkilöiden keski-ikään: vuonna 2025 Euroopan 

Unionin alueella tulee olemaan yli 50-vuotiaita työntekijöitä kaksi kertaa niin paljon kuin ns. 

parhaassa iässä olevia nuoria 25-vuotiaita työntekijöitä (Ilmarinen 2001, 2006, 74).  

 

Huoltosuhde, mikä tarkoittaa työikäisten (15-64 -vuotiaat) määrän suhdetta alle 15-vuotiaisiin 

ja toisaalta yli 65-vuotiaisiin, arvioidaan olevan vuonna 2025 1,5:1 (Ilmarinen 2001, 2006, 

74). Toisin sanoen puolitoista työntekijää elättäisi työpanoksellaan itsensä lisäksi yhden 

työelämän ulkopuolella olevan henkilön. Tämä arvio ei kuitenkaan vastaa todellista tilannetta, 

sillä työhön siirtyminen tapahtuu aina vain myöhemmin ammattiin kouluttautumisajan 

pitenemisen takia, eikä 15-vuotiaana, kuten huoltosuhde antaa olettaa. Toisaalta taas 

keskimääräinen eläköityminen EU:n alueella tapahtuu yleisesti jo noin 60-vuoden iässä, eikä 

64-vuotiaana. Tämän takia on ryhdytty käyttämään nimitystä eläkeläissuhde (Ilmarinen 2006, 

75). Se kertoo yli 60-vuotiaiden suhteen 20- 59 -vuotiaisiin. 

 

Toimintakyky, jolla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, alkaa laskea 

jo noin 30-vuotiaana. Työssä selviytymiseen tämä vaikuttaa vasta noin 15-20 vuoden 

kuluttua. 45- 50 -vuotiaat määritellään yleisesti ikääntyviksi työntekijöiksi (Chan ym. 2000, 

Ilmarinen 2001). Sen sijaan ikääntyneiksi työntekijöiksi luokitellaan yli 55-vuotiaat (Ilmarinen 

2006). Ikääntyvän työntekijän fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia aikaisempiin tutkimuksiin 

nojaten käsittelen työni kolmannessa luvussa. 

 

Työntekijöiden ikääntyminen asettaa uusia haasteita työelämälle. Onko siihen valmistauduttu 

työelämässä jollakin tavalla? Tiedetäänkö, mitkä ovat ne sudenkuopat, joiden johdosta 

ikääntyvät työntekijät luovuttavat ja poistuvat työelämästä ennenaikaisesti - ja toisaalta, mitkä 

ovat ne voimavarat, joita vahvistamalla ikääntyvät työntekijät jaksaisivat jatkaa työelämässä 

eläkeikään ja kenties pidempäänkin? 

 

Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista on tarkastelu lähinnä työntekijöiden 

eläkehakuisuus – näkökulmasta. Ikääntyvien työntekijöiden voimavaratekijöiden 
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selvittäminen ja niissä tukeminen saattaa kuitenkin auttaa työurien pidentämisessä, mikä on 

yhteiskuntamme päättäjienkin toive. Eläkehakuisuutta tarkastelevissa tutkimuksissa syyt 

eläkkeelle siirtymiseen ennenaikaisesti on jaettu kahteen ryhmään; eläkkeelle vetäviin ja 

työntäviin tekijöihin. Näitä tarkastelen työni toisessa luvussa. 

 

Opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa poikkeaa muista opettajaryhmistä monella tapaa. 

Hänen koulutuksensa ja tapa, jolla hän on ajautunut opettajaksi, on erityinen verrattuna 

muihin opetustyötä tekeviin opettajiin. Opettajuus muualla kuin ammatillisessa koulutuksessa 

on usein ollut nuoruuden unelma. Sen sijaan ammatillinen opettaja on tavallaan ajautunut 

ammattiinsa monien mutkien kautta. Hän on ollut se ammattitaitoinen sairaanhoitaja tai 

insinööri, joka on lähtenyt hakemaan uralleen uutta nostetta ja päätynyt sitä kautta 

ammatilliseksi opettajaksi. Pätevöityminen opettajaksi on tapahtunut usein opetustyön ohessa, 

aikuisena (Tiilikkala 2004, 66- 68). 

 

Opettajien työn kuormittavuutta on tutkittu paljon eri tutkimuksissa (Perkiö-Mäkelä ym. 

2002, Freude ym. 2005, Hakanen 2005, Launis ym. 2005, Bauer ym. 2007, Zurlo ym. 2007 

Räsänen ym. 2008). Opettajuutta näissä tutkimuksissa on tarkasteltu pääasiassa ns. 

yleisopettajan näkökulmasta käsin.  Ammatillisista opettajista tehdyt tutkimukset ovat 

pääasiassa suomalaisia (Värri 2001, Vertanen 2002, Tiilikkala 2004). Tämä johtuu siitä, että 

ammatillista koulutusta siinä muodossa (= entiset ammattikoulut ), kuin sitä Suomessa ns. 

toisen asteen koulutuksena toteutetaan, ei muualla maailmassa ole. Ulkomailla työntekijätason 

koulutus on vahvasti yhteydessä työelämään ja oppilaitokset ovat joko osittain tai kokonaan 

yritysmaailman omistuksessa (Tiilikkala 2004, 18 ). Suomalaista toisen asteen koulutusta 

onkin kritisoitu liian vähäisestä työelämälähtöisyydestä sekä opetuksen liian suuresta 

opettajakeskeisyydestä (Tiilikkala 2004, 18). Ikääntymisvaikutuksia ammatillisen opettajan 

työhön on tutkittu toistaiseksi vähän. Ikääntyvän ammatillisen opettajan erityiseksi haasteeksi 

Parkatin ym.(2001) tutkimuksessa nostettiin työelämän uusien käytänteiden omaksuminen 

osaksi omaa opetusta. Opettajuuden haasteita käsittelen työni neljännessä luvussa. 

 

Käsite ammatillisesta opettajuudesta ei ole aivan selvä, vaan sitä on määritelty usealla eri 

tavalla. Ammatillista opettajuutta on verrattu yleisopettajuuteen sillä erotuksella, että 

opetuksen sisältö, opiskelijoiden ikä sekä opetusjärjestelyt, kuten teorian ja työharjoittelun 
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jaksottaisuus poikkeavat esimerkiksi yläasteopettajan työstä (Vertanen 2002, 111). 

Ammatilliseen opettajuuteen on liitetty tätä nykyä myös eräänlainen muutosagenttius (Värri  

2001, 42). Tämän muutosagenttiuden pitäisi olla esimerkkinä muille ammattiryhmille 

jatkuvasta muutoksen sietämisestä ja hyväksymisestä työssään. Ammatillisen opettajan 

työpaikaksi on määritelty sekä ammattikorkeakoulut että toisen asteen ammatillisessa 

oppilaitokset (Tiilikkala 2004, 82). Tässä työssäni ikääntyvällä ammatillisella opettajalla 

tarkoitan yli 45-vuotiasta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opettavaa opettajaa. 

Ammatilliseksi opettajaksi ei tulla suoraan koulunpenkiltä, vaan tähän opettajuuteen liitetään 

hyvä substanssiosaaminen omassa opetettavassa alassaan: ei voi olla hyvä hoitotyön opettaja, 

mikäli ensin ei ole sielultaan hyvä sairaanhoitaja (Vertanen 2002, 111. Tiilikkala 2004, 82). 

Opettajuuden kantavia voimia käsittelen luvussa viisi. 
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2  IKÄÄNTYMINEN TYÖELÄMÄSSÄ JA ELÄKEAIKOMUKSET 

 

Aikaisemmissa suomalaisissa työelämätutkimuksissa on selvitelty työntekijöiden omaa 

suhtautumista ikääntymiseensä. Näissä tutkimuksissa ikääntyvät työntekijät vertaavat itseään 

toisiin samanikäisiin työtovereihin sekä omaan koettuun terveyteensä (Nikander 2002, 95- 

110). Koska ikääntymistä ei arvosteta länsimaisessa kulttuurissa, monet ikääntyneet 

työntekijät pyrkivät kyseenalaistamaan ikääntymisensä ja korostamaan sen sijaan omaa 

yksilöllisyyttään työntekijänä. Ne henkilöt, joilla on hyvä koettu terveys ja toimintakyky, 

kokevat ikääntymisestään huolimatta yleisesti itsensä ikääntyvään työntekijäryhmään 

kuulumattomiksi. Ikä, kokemus ja työelämä - haastattelututkimuksessa ikääntyvät työntekijät 

määrittelivät itsensä positiivisimmillaan henkilöihin, joilla on runsas ammatillinen osaaminen 

ja tietovaranto toimialassaan jota he pitkään töitä tehneenä osasivat hyvin hyödyntää 

(Paloniemi 2004). 

 

Opettajien ikääntymiskokemuksia väitöskirjassaan tutkinut Kujala (2006) kirjoittaa 

naispuolisista ikääntyneistä opettajista, jotka kokivat, ettei heitä otettu vakavasti eikä heitä 

valittu enää työryhmiin, joihin heillä kuitenkin pitkän työkokemuksensa vuoksi olisi ollut 

kompetenssia toimia. Työyhteisön suhtautuminen ikääntyvään työntekijään nähdään yhtenä 

osatekijänä ikääntyvän työntekijän haluun poistua työelämästä liian varhain.  

 

Työtaitojen päivittäminen eri ammateissa nykypäivänä vaatii työntekijältä erityistä 

motivaatiota nopean tiedon vanhenemisen takia. Työelämän muuttuneet käytännöt 

esimerkiksi informaation kulkemisessa työorganisaation sisällä on muuttunut viimeisen 

vuosikymmenen aikana merkittävästi: ilmoitustaulut ovat miltei hävinneet ja tilalle 

tiedottamisen apuvälineeksi ovat tulleet tietokoneet ja sähköposti. Tällainen muutos voi 

hämmentää ikääntyneitä työntekijöitä (Wiitakorpi, 2006). 

 

Eläketapahtumaan johtavia tekijöitä voidaan tarkastella usealla eri tavalla. Beehr (1986) 

jaoittelee tekijät yksilöstä itsestään johtuviksi ja toisaalta taas ympäristöstä johtuviksi (kuvio 

1). Uusimmat tutkimukset taas jaottelevat eläköitymistapahtumaan johtavat tekijät eläkkeelle 

vetäviksi ja työntäviksi tekijöiksi (esim. Kujala 2006). Yksilötekijöihin eläkehakuisuudessa 

kuuluvat työntekijän persoonalliset tekijät, kuten vanhentuneet työtaidot, terveydentilassa 
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tapahtuneet muutokset ja taloudelliset tekijät (Beehr 1986). Negatiivisen elämänotteen 

tiedetään tutkimusten mukaan työntävän työntekijää pois työelämästä. Yksinäiset ja 

alkoholisoituneet miehet ovat Kuntien eläkevakuutuksen tekemän tutkimuksen mukaan 

eläkehakuisin ryhmä. Vaikka alkoholisoituminen ei katso ammattiryhmää, humalahakuinen 

juominen on tavallisempaa alemmissa sosiaaliryhmissä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna 

alkoholia käyttivät eniten sekä korkeimmin, että vähiten koulutetut henkilöt. Korkeimmin 

koulutetut henkilöt näyttävät siis käyttävän alkoholia päivittäin, mikä on turmiollista muiden 

voimaannuttavien harrastusten poisjäännin vuoksi (Harkonmäki ym. 2008). 

 

Positiivisen elämänkatsomuksen tiedetään toisaalta taas suojaavan liian varhaiselta 

eläköitymiseltä. Tutkimus ”Työelämän tervaskannoista” tarkasteli fyysisten alojen 

työntekijöiden työssä selviytymistä. Selittäväksi tekijäksi työssä jaksamiseen ja työssä 

jatkamiseen ei ollut niinkään hyvä fyysinen työkyky – niin kuin olisi voinut olettaa - vaan 

optimistinen elämänasenne ja positiivinen luonteenlaatu, joka auttoi jaksamaan työssä 

pidempään (Rytkönen ym. 2007). 

    

Beehrin eläkkeellesiirtymis-prosessimallissa (kuvio1, sivulla 12) ympäristötekijöinä nähdään 

työhön liittyvät tekijät sekä työn ulkoiset tekijät. Työhön liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi 

tavoitteiden saavuttaminen työssä. On selvää, että mikäli ikääntyvä työntekijä ei saavuta 

hänelle asetettuja tavoitteita, työntää tämä tekijä häntä tekemään eläkepäätöstä nopeammin 

(Hakanen 2005). Beehrin eläkkeellesiirtymisteorian (1986) mukaan yksilö- ja 

ympäristötekijöiden synergia synnyttää ajatuksen eläkkeelle siirtymisestä. Tämä 

eläkeaikomus johtaa lopulta itse eläköitymiseen. Eläkkeelle jäänti ei silti aina ole pelkästään 

työntekijän oma tahto; eläkkeelle voidaan myös joutua (Rantala 2008). Suhdanteiden vaikutus 

työnmäärään eri toimialoilla voi vaihdella niin, että ikääntyneistä työntekijöistä pyritään 

pääsemään eroon ennen varsinaista eläkeikää. Tällöin eläköityminen tapahtuu 

työttömyysputken kautta vastoin työntekijän omaa toivetta (Rantala 2008). 

      

Työn ulkopuolisista tekijöistä Beehr (1986) listaa perhetilanteen, siviilisäädyn sekä vapaa -

ajan käytön. Eläköitymispäätökseen vaikuttaa alaikäisten lasten olemassaolo. Erityisesti 

miehet, joilla on vielä alaikäisiä lapsia kotona, pysyvät paremmin työelämässä 

eläkeajatuksista huolimatta. Mikäli taas toinen aviopuolisosta on jo eläkkeellä, eläke-
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hakuisuus on suurempi myös työssä olevalla puolisolla. Tämä on ymmärrettävää, sillä 

luonnollisesti puolisot haluavat viettää enemmän aikaa yhdessä, mikäli siihen tarjoutuu 

mahdollisuus eläköitymistapahtuman myötä.  

 

Ulkoisista tekijöistä vapaa-ajan viettotavat ja harrastukset määrittelevät myös henkilön 

kiinnostusta eläköityä varhain. Vapaa-ajan aktiivisuus ja harrastaminen sekä auttavat 

pysymään töissä että vetävät henkilöitä eläkkeelle (Seitsamo ym. 2007). Toimintakyvyn 

ylläpitämisen kannalta vapaa-ajan aktiviteetit ovat hyvä asia riippumatta siitä, onko henkilö 

töissä vaiko eläkkeellä. Sen sijaan uuden harrastuksen aloittaminen viimeisinä työvuosina 

tarkoituksena täyttää sillä työstä vapautunutta aikaa, ei Seitsamon ym. (2007) tekemän 

tutkimuksen mukaan ole kovinkaan pysyvä: harrastuksiin pätee sama kuin muihinkin 

käytänteisiin – totuttuja tapoja on hankala muuttaa ikääntyneenä. 

 

Eläkettä voidaan päästä nauttimaan myös osa-aikaisesti ennen varsinaista eläkeikää ja tällä 

tavalla jaksaa työelämässä hieman pidempään. Osa-aikaeläke onkin saavuttanut suomalaisten 

suosion viimevuosina, sillä osa-aikaeläkeläisten määrä on tuplaantunut 55-64 -vuotiaiden 

keskuudessa (Virjo 2004). Vuoden 2011 alusta lähtien osa-aikaeläkkeelle pääsemisikää 

nostetaan siten, että osa-aikaeläkkeelle voi jäädä 60 – vuoden iässä, aikaisemman 58-vuoden 

sijasta (Etera 2010). Hyvä- ja keskituloisten joukossa osa-aikaeläke on ollut pienituloisia 

suositumpi vaihtoehto (Virjo 2004).  
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kuvio 1. Beehrin eläkkeelle siirtymisprosessimalli (1986) mukaellen 

Yksilötekijät: 
Vanhentuneet työtaidot 
Terveys 
Taloudellinen 
toimeentulo eläkkeellä 
 

Ympäristötekijät: 

Työhön liittyvät tekijät 

Työn ulkopuoliset 

tekijät 

Preferenssit  

( Eläkeajatukset) 

Intentio 

(Eläkeaikomukset) 

Eläketapahtuma: 

Vapaaehtoinen vs. Pakollinen 

Osa-aikainen vs. Kokoaikainen 

Eläkeiässä vs. 

Varhennettueläke 
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3 IKÄÄNTYMISESTÄ JOHTUVAT FYYSISET JA PSYYKKISET 

TERVEYSMUUTOKSET 

 

Ikääntymisen myötä erilaiset kehon ja eri sisäelinten ”kulumisesta” johtuvat sairaudet 

lisääntyvät. Tyypillisimpiä pitkäaikaissairauksia ovat erilaiset nivelten kulumat, kuten lonkka- 

ja polvinivelen kulumat. Näitä tavataan jopa yli puolella 50–vuotiaista ja sitä vanhemmista 

työntekijöistä (Chan ym. 2000). Nivelten kulumien lisäksi, joita ikääntyvistä työntekijöistä on 

kuvattu olevan 53 %:lla, yli 50-vuotiailla tavataan sydän- ja verisuonisairauksia. Fyysisen 

toimintakyvyn heikkenemistä voidaan kuitenkin hidastaa harjoittelulla ja aktiivinen 60-

vuotias henkilö voikin olla paremmassa kunnossa kuin passiivinen 40-vuotias (Ilmarinen 

2006, 63). Näistä verenpainetauti ja erilaiset sydänsairaudet ovat yleisimpiä. Näitä sairauksia 

on kuvattu olevan noin 40 %:lla yli 50-vuotiaista työntekijöistä (Chan ym. 2000). Edellä 

mainitut sairaudet ovat siis tavallisempia ikääntyneiden kuin ikääntyvien ryhmässä. 

 

Kuulemiseen liittyviä ongelmia on arvioitu olevan 40 %:lla ikääntyneistä työntekijöistä (Chan 

ym. 2000). Sen muutokset ikääntymisen johdosta alkavat jo suhteellisen varhain. Huonot 

kuulemisolosuhteet, mikä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten työkoneiden ääniä tai ilmastointi-

laitteiden hurinaa, vaikeuttavat jo 40 ikävuoden jälkeen puhutun puheen kuulemista ja sen 

ymmärtämistä. Kuulovaurio toisessa korvassa huonontaa suuntakuuloa (Ilmarinen 2006, 122). 

Tämä on esimerkiksi rakennustyössä vaaratekijä. 

 

Silmässä tapahtuvat ikääntymismuutokset koskettavat miltei jokaista ikääntyvää työntekijää 

ammattiryhmästä riippumatta. Ikä heikentää silmän lähinäköä sekä akkomodaatio- eli 

mukautumiskykyä (Chan ym. 2000, Peräsalo 2001). Lähinäön heikkeneminen alkaa jo keski-

iässä ja aiheuttaa hankaluuksia lukemisessa, mutta myös tietokoneen käyttämisessä; tarkan 

näön aluetta täytyy etsiä, jotta näkisi lukea tietokoneruutua. Tätä vaivaa voidaan kuitenkin 

auttaa päätesilmälaseilla (Ilmarinen 2006, 120-121). Muita ikääntymisen johdosta tapahtuvia 

muutoksia näkökyvyssä ovat esim. kontrastien erotuskyvyn heikentyminen, näkökentän 

supistuminen ja sen valoherkkyyden heikentyminen, häikäistymistaipumuksen lisääntyminen 

sekä syvyysnäön muutokset (Era 1994). Sekä kuulon, että näön huononeminen on riski 

kaatumistapaturmille. Kuulemisen ja näkemisen ongelmia on siis jo ikääntyvien 

työntekijöiden ryhmässä. 
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Fyysisen kunnon merkitystä työssä jaksamiseen on tutkittu jonkin verran (Mackey ym. 2007). 

Nuoruusiän jälkeen fyysinen aktiivisuus yleisesti heikkenee. Fyysinen aktiivisuustason 

väheneminen laskee myös fyysistä kuntoa vähitellen. Tämä saa aikaiseksi maksimaalisen 

hapenottokyvyn laskun. Nämä tekijät ovat yhteydessä työtehon laskuun. Koska kuitenkin työn 

vaatimukset pysyvät samana tai jopa kasvavat, työuupumus lisääntyy ja aika työstä 

palautumiseen ikääntyneellä työntekijällä kasvaa. Fyysistä työtä tekevillä uupumus lisää 

mahdollisuutta tapaturmiin (Ilmarinen 2006, Hakanen 2005). 

 

Tarkasteltaessa psyykkisen toimintakyvyn muutoksia ikääntymisen myötä, on huomattu 

normaalien vanhenemismuutosten vaikuttavan melko vähän työhön ja siitä selviytymiseen. 

Kuitenkin havaintotoimintojen tarkkuuden ja nopeuden on havaittu heikkenevän ikääntymisen 

johdosta (Chan ym.2000). Nämä muutokset koskevat kaikkia aivojen tiedonkäsittely-

järjestelmän osa-alueita(Ilmarinen 2006, 141). Näitä osa-alueita ovat aistitoiminnot, kuten 

havaintonopeus, muisti sekä motorinen järjestelmä. Haittoja voidaan kuitenkin lieventää 

kompensaatiolla, mikä tarkoittaa työn parempaa organisointia (Ilmarinen 2006,118). 

Positiivisia ikääntymiseen liittyviä muutoksia psyykkisessä toimintakyvyssä ovat viisaus, 

harkintakyky, järkeilykyky ja parempi elämänkontrolli (Costa 2000, Ilmarinen 2001). 

Voimakkaan oppimismotivaation on huomattu kompensoivan oppimisnopeuden hidastumista 

(Ilmarinen 2006, 141 -142). Erilaiset psykiatriset ongelmat, kuten masentuneisuus ja 

muistamattomuus lisääntyvät sitä mukaa, mitä vanhemmasta työntekijästä on kysymys (Chan 

ym. 2000).  

 

Verrattaessa eri-ikäisten työntekijöiden sairauslomia keskenään, on saatu selville, että 

vanhempien työntekijöiden sairauslomat koskevat pitkäaikaissairauksia, kuten sydän- ja 

verisuonitauteja. Sen sijaan nuoremmat työntekijät sairastavat äkillisiä ja lyhytaikaisia 

sairauksia, joiden vuoksi he ovat poissa töistä (Goedhard ym. 1998).   
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4 OPETTAJAN TYÖN KULUTTAVAT JA UUSINTAVAT TEKIJÄT 

 

Eri kouluasteilla opettavista ikääntyvistä opettajista on tehty suomalainen tutkimus (Parkatti 

ym. 2001). Tämä tutkimus on mielenkiintoinen, sillä siinä mukana ovat myös ammatilliset 

opettajat. Opettajien jaksamisongelmat voitiin tässä tutkimuksessa listata neljään eri 

kategoriaan. Näitä olivat itse työstä johtuvat, työympäristöstä johtuvat, oppilaista sekä 

toisaalta opettajista itsestään johtuvat ongelmat. Jaksamisongelmista työelämätutkimuksissa 

käytetään myös nimitystä ”kuluttavat tekijät”. Työssä jaksamista helpottavista tekijöistä taas 

nimitystä ”uusintavat tekijät” (Hakanen 2005). 

 

Itse työstä johtuvia kuluttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ammatillisten opettajien työn 

poikkeaminen peruskouluopettajan työstä siinä, että uudet toimintatavat työelämässä ohjaavat 

myös ammattiopettajan opetuksen sisältöä. Ammatillisen opettajan ammattitaidon 

ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ammattilehtiin ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä kiinteää 

kontaktia työelämään. Koska työaikana tällaiselle ei jää aikaa, täytyy kirjallisuuteen 

perehtyminen tehdä omalla vapaa-ajalla. Tämä vie työstä palautumiselle tarkoitettua aikaa ja 

on erityisen haitallista ikääntyneille työntekijöille, jotka muutenkin tarvitsevat 

palautumiselleen enemmän aikaa kuin nuoremmat kollegansa (Parkatti ym. 2001, Seitsamo 

2007).  

 

Suuri työn määrä voi kuitenkin olla myös uusintava tekijä: Jari Hakasen tekemän väitös-

tutkimuksen mukaan opetusalalla erityisesti naiset, määräaikaiset työntekijät, alle 5 vuotta ja 

toisaalta yli 30 vuotta työssään toimineet kokivat muita enemmän työnimua. Työnimu 

määritellään melko pysyväksi myönteiseksi motivaatiotilaksi, joka ulkopuoliselle 

tarkkailijalle näyttäytyy työntekijän tarmokkuutena, työlle omistautumisena ja siihen 

uppoutumisena (Hakanen 2005). Suureen työmäärään ei kuitenkaan aina liitetä työnimua, 

vaan syyt voivat olla hyvinkin moninaiset. Naiset ovat työntekijöinä ehkä hieman 

vastuuntuntoisempia kuin miehet. Naisten tekemän työn arvostus on matalampi kuin miesten, 

vaikka kysymyksessä olisi samakin työ. Edellä mainituista tekijöistä johtuen täytyy naisen 

tehdä pidempiä työpäiviä saadakseen yhtä suurta palkkaa kuin mies. Tämä on harvoin 

kuitenkaan mahdollista perhesyiden vuoksi. Saman väitöstutkimuksen mukaan (Hakanen 

2005) määräaikaiset työntekijät tekevät ylimääräistä työtä säilyttääkseen työpaikkansa. Alle 5 
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vuotta työssä toimineet taas joutuvat vielä perehtymään muita opettajia tarkemmin 

opetuksiensa sisältöihin, koska heidän käytänteet eri oppiaineiden tai kurssien pitämiseen 

eivät vielä ole vakiintuneita.  Ikääntyneet, yli 30 vuotta työskennelleet opettajat, ovat usein 

niitä, joille on perustyön lisäksi kasaantunut myös muita varsinaiseen opetukseen 

kuulumattomia asiantuntijatehtäviä (Hakanen 2005). Työn suuri määrä voidaan kokea siis 

sekä kuluttavana että uusintavana tekijänä. 

 

4.1 YMPÄRISTÖTEKIJÖISTÄ JOHTUVAT JAKSAMISONGELMAT 

 

Kuluttavia tekijöitä opettajien työympäristössä on työntekijöiden kokema liika byrokratia. 

Tämän koetaan syövän aikaa opettajan perustehtävältä; opettamiselta sekä siihen 

valmistautumiselta (Parkatti ym. 2001, Launis ym. 2005). Opettajat joutuvat työpäiviensä 

aikana istumaan erilaisissa palavereissa sekä kokouksissa, jotka eivät kuitenkaan näiden 

tutkimusten mukaan anna tarpeeksi työkaluja arjen pyörittämiseen. Työympäristössä 

työnarvostuksen puute on koettu myös häiritsevänä. Työnarvostusta odotetaan erityisesti 

työtovereilta, joiden pitäisi arvostelun sijaan olla kollegiaalisia toisilleen. Opettajien 

hyvinvointi muutoksessa -tutkimuksessa (Launis ym. 2005) opettajat kokivat, etteivät saa 

minkäänlaista palautetta työstään. Työn sisällön muuttuminen vuosien saatossa käsittämään 

yhä enemmän erilaisia paperitöitä lisättynä aikapaineella sekä ympäristön tuen puutteella, 

uuvuttaa tämän päivän opettajaa.  

 

4.2 OPISKELIJAT HAASTEENA JA VOIMAVARANA 

 

Opiskelijoiden rooli opettajien jaksamisen taustalla on kaksitahoinen. Tutkimuksissa 

opiskelijat koettaan sekä uusintavina että kuluttavina tekijöinä (Hakanen 2005, Launis ym. 

2005) . Toisaalta oppilaat ovat se perustehtävä, jonka takia koko koulumaailma ja opettajuus 

ovat olemassa. Toisaalta taas oppilaiden häiritsevä käyttäytyminen tuntitilanteissa sekä 

opiskelijoiden omat moninaiset ongelmat koettaan ylimääräiseksi haasteeksi opetustyön 

lisäksi (Launis ym. 2005). Muutamissa tutkimuksissa opiskelijat on nähty olevan opettajien 

pääsyy uupumukseen (Faber 1999, Nias 1999). Nykymuotoisen opettajankoulutuksen ei koeta 

antavan opettajalle valmiuksia opiskelijoiden ongelmien selvittämiseen (Parkatti ym. 2001, 

Launis ym. 2005).  
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4.3 OPETTAJIEN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET TYÖSSÄJAKSAMISESSA 

 

Aikaisempia tutkimuksia työntekijöiden hyvinvointiongelmista ja erityisesti uupumusoireista 

on tehty jonkin verran (Hakanen 2005, Schaufeli & Enzmann 1998, Harkonmäki ym.2008). 

Näissä tutkimuksissa on huomattu työuupumuksen yhteys heikentyneeseen terveydentilaan ja 

sitä kautta työstä vetäytymiseen liian varhain (Schaufeli & Enzmann 1998, Harkonmäki 

ym.2008). Sen sijaan paljon vähemmän tiedetään siitä, mikä voisi edistää ikääntyneen 

työntekijän hyvinvointia ja sitoutumista työhönsä. Tällaisia tutkimuksia kuitenkin löytyy, 

kuten Saaren (2008) tutkimus ”Työssä jatkamisen eväät”. Tässä työntekijöiden kirjoitelmista 

kootussa tutkimuksessa eri alojen työntekijät sälyttävät vastuuta työssä jaksamisesta usealle 

eri taholle. Työntekijät kirjoittavat työntekijän vastuuksi omasta kunnostaan huolehtimisen, 

terveellisen ruokavalion sekä ihmissuhteiden hoitamisen. Työntekijät toivoivat, että 

työterveyshuolto puuttuisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityisesti psyykkiseen 

oireiluun. Työnantajalta kirjoittajat toivoivat hyvää esimiesosaamista, johon kuuluu eri-

ikäisten työntekijöiden huomioonottaminen sekä joustavuus (Saari 2008). 

 

Eri kouluasteilla työskentelevien opettajien työssäjaksamista selvitellyt tutkimus (Parkatti ym. 

2001) kertoo, että opettajien jaksamisongelmiin vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet 

sekä se, kuinka hankalana työ koettaan. Henkilökohtaisina ominaisuuksiin voidaan listata 

esim. koettu ammattitaidon puute, persoonallisuuden piirteet sekä motivaatio työnteolle 

(Parkatti ym. 2001). Kuten aikaisemmin jo todettiin, esimerkiksi ammatillisessa 

koulutuksessa opettavien opettajien ammattitaidon ajan tasalla pitäminen edellyttää jatkuvaa 

kiinnostusta opetettavaa alaa kohtaan.  Pessimistinen elämänasenne ja toisaalta sosiaalisen 

tuen puute on nähty olevan yhteydessä eläkkeelle hakeutumiseen paitsi opettajan työssä, niin 

myös muissa ammateissa (Hakanen 2005, Harkonmäki ym. 2008). 

 

Kun ikääntyneitä työntekijöitä kaikissa ammattiryhmissä on verrattu nuorempiin 

työntekijöihin, on saatu selville, että ikääntyneet työntekijät olivat yleensä motivoituneempia 

tekemään työtään, kuin nuoremmat kollegansa (Ilmarinen 2006, 142). Pelkästään 

opetushenkilöstöä tarkastelevassa tutkimuksessa (Hakanen 2005) taas ikäryhmittäin 

tarkasteltuna nuorimmat työntekijät olivat tarmokkaimpia, mutta vanhin ikäryhmä (yli 55-

vuotiaat) oli omistautuneempia ja uppoutuneempia työhönsä kuin nuoremmat opettajat. 

Lisäksi ikääntyneiden ryhmä on kaikkia ammattiryhmiä koskevassa tutkimuksessa huomattu 
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olevan uskollisempi työnantajaansa kohtaan, kuin nuoremmat työntekijät (Ilmarinen 2001). 

Motivoituneisuus voi johtua siitä, että ikääntyneelle henkilölle työstä on tullut elämän sisältö 

lasten kasvettua aikuiseksi. Toisaalta taas ns. hiljainen tieto ja viisaus ammatissa kehittyvät 

ajan myötä ja työ helpottuu, kun kokemusta karttuu työvuosien saatossa (Ilmarinen 2006, 

142-151). Uskollisuus työnantajaa kohtaan voi sekin johtua useammasta tekijästä: 

ikääntyneen työntekijän on hankalampi saada uutta työtä työmarkkinoilta, kun kilpailijana 

ovat nuoremmat ja nopeammat henkilöt. Toisaalta taas ikääntyneellä työntekijällä on vuosien 

saatossa syntynyt ymmärrys siitä, että ruoho ei ehkä ole sen vihreämpää aidan toisellakaan 

puolella. Saman työnantajan palkkalistoilla pysymiseen voi vaikuttaa myös se, että hankittu 

asunto ja puolison työpaikka rajoittavat uuden työpaikan hankkimista.  
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5 MISTÄ VOIMAVAROJA OPETTAJAN TYÖHÖN? 

 

Opettajien työn määrää on pyritty selvittämään eri tutkimuksissa. Saksalaistutkimuksen 

mukaan opettaja voi tehdä viikossa jopa 51 työtuntia (Bauer ym.2007), kun taas 

suomalaistutkimuksen mukaan opettajan työpäivä on normaalia keskitasoa vastaava, eli noin 

36 viikkotuntia (Perkiö-Mäkelä ym. 2002). Työtunneilla ja työtyytyväisyydellä on suora 

yhteys toisiinsa niin, että työtuntien lisääntyminen heikentää työtehoa ja työssä jaksamista 

(Albertsen ym. 2008). Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertainen, sillä henkilöt, jotka 

kokevat työnimua, mikä käsittää työhön uppoutumisen, tarmokkuuden ja työlle 

omistautumisen, työskentelevät keskimäärin enemmän kuin ne henkilöt, jotka eivät työnimua 

koe. Nämä työnimua kokevat henkilöt eivät silti koe olevansa uupuneita (Hakanen 2005). 

Persoonalliset tekijät, mutta myös työn luonne vaikuttavat työn kokemiseen joko raskaana tai 

toisaalta mielenkiintoisena. 

 

Ikääntyvistä työntekijöistä kaikissa ammattiryhmissä tehdyssä tutkimuksessa on saatu selville, 

että ikääntyneelle olisi hyväksi joustava ja henkilökohtaisesti räätälöity työtahti. Tämän on 

havaittu alentavan useissa Euroopan maissa, kuten myös Suomessa, ikääntyvien 

työntekijöiden pelkäämää ikärasismia (Costa 2000, Hakanen 2005).  

 

Naisten elämä koostuu edelleen toisten ihmisten huolehtimisesta enemmän kuin miesten 

(Hakanen 2005). Usein ikääntyvä nainen huolehtii paitsi ydinperheestään, myös ikääntyvistä 

vanhemmistaan sekä appivanhemmistaan. Mikäli kiireistä elämää voidaan helpottaa 

esimerkiksi saamalla enemmän aikaa kotitöille tai perheen huoltamiselle, auttaa tämä 

naispuolista työntekijää jaksamaan työssään paremmin. Joustavat ja vaihtelevat työajat 

näyttävät siis lisäävän työhyvinvointia. Osa-aikatyö erityisesti naisilla on näyttänyt 

tutkimusten valossa helpottavan työntakkaa (Albertsen ym. 2008). Miehillä samanlaista 

trendiä osa-aikaisuudesta ei ole nähtävissä (Costa ym. 2006). Sen sijaan miehet näyttävät 

tekevän ylitöitä naisia enemmän, koska se perhetilanteen takiakin on helpompaa (Albertsen 

ym. 2008). Yleiset asenteet siitä, että mies on perheen pääelättäjä, näyttää siis olevan edelleen 

vahvasti näkyvissä: naisille suodaan lyhennetty työviikko edellä mainituin perustein, miehille 

taas ei. Toisaalta eri maiden välisiä eroavaisuuksia miesten ja naisten työtuntien välillä 

voidaan selittää erilaisella työ- ja perhekulttuurilla. Suomessa naiset luovat työuraa kodin 
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ulkopuolella huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, joissa naiset 

tekevät enemmän osa-aikatöitä. Suomalainen yhteiskunta on rakennettu niin, että se antaa 

mahdollisuuden myös naisille luoda työuraa perheenperustamisen lisäksi. Lakisääteinen lasten 

päivähoitomahdollisuus antaa naisille mahdollisuuden palata työelämään heti äitiyslomansa 

jälkeen. Tällainen järjestelmä ei ole käytössä esimerkiksi Saksassa, josta Albertsenin ym. 

tutkimus opettajista on tehty. 

 

Vaikka opettajat kokevat työnsä osittain uuvuttavaksikin aikapaineiden ja suuren työmäärän 

takia, toivovat he kuitenkin motivaation säilyttämiseksi sopivan määrän haasteellisuutta ja 

palkitsemista (Freude 2005), mikä tarkoittanee palautteen saamista tehdystä työstä 

työkavereilta sekä esimieheltä. Elovainion ym. (2003) laajassa kaikkia ammattiryhmiä 

käsittävässä tutkimuksessa tutkittiin sosiaalisen tuen ja aikaisen eläköitymisen yhteyttä 

toisiinsa. Yliopistotasoinen koulutus sekä perheetön naissukupuoli olivat vahvassa yhteydessä 

työssä jatkamiseen  (Elovainio ym. 2003). Yliopistotasoinen koulutus on usein yhteydessä 

mielenkiintoiseen työhön, josta voi kokea ns. työnimua (Hakanen 2005). Yksinäisen 

naispuolisen työntekijän halua jatkaa työssä selitettiin myös sosiaalisilla yhteyksillä, joita 

tämä työntekijä saa käydessään työssä. Toisaalta naisten yleisesti huonompi palkkakehitys 

pakottaa yksinäisiä naisia jatkamaan työssä pidempään. Yksinelävän taloudellinen asema ei 

ole niin turvattu, kuin mikäli työntekijällä olisi puoliso jakamassa taloudellista vastuuta. 

 

Pirjo Saaren (2008) Kuntien eläkevakuutukselle tekemässä tutkimuksessa työntekijät 

vastasivat kysymyksiin kirjoitelmien muodossa ikääntyvän työntekijän jaksamisesta ja 

voimavaroista työssä. Tutkimushenkilöt sälyttivät tässä tutkimuksessa vastuun työssä 

jaksamisesta osaksi itselleen, osaksi työnantajalle, mutta osan myös yhteiskunnalle. 

Työntekijä itse oli vastuussa fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan. Voimaannuttavia tekijöitä 

tutkimushenkilöiden mielestä olivat hyvän fyysisen kunnon lisäksi terveelliset 

ruokailutottumukset sekä tasapainoinen perhe-elämä. He kokivat siis tavallisen arjen 

voimaannuttavana tekijänä. Työnantajalta tutkimushenkilöt odottivat hyviä esimiestaitoja. 

Erityisesti työnantajan harteille sälytettiin ruohonjuuritason tuntemus, palautteen antaminen 

tehdystä työstä, organisointikyky, reflektoiva työote, joustavuus sekä ikäjohtaminen. 

Esimiehen tehtävä ei siis ole helppo, sillä esimieheltä kaivataan samaan aikaan sekä jämäkkää 

johtamista, joustavuutta että ymmärrystä eri- ikäisiä työntekijöitä kohtaan. Yhteiskunnan 
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vastuuksi jäi erilaisten työtä helpottavien toimenpiteiden luominen, kuten osa-aika eläkkeen 

mahdollisuus. 

 

Rahallinen kannustin eli kannustinkarttuma on luotu houkuttimeksi ikääntyville työntekijöille 

työssä jatkamiseen. Sen saa yli 63-vuotias työntekijä jatkaessaan työssään yli säädetyn 

eläkeiän. Kannustinkarttuman osuus on noin 4.5 % vuosityöansioista. Sen käyttöön liittyy 

kuitenkin joitakin piirteitä, joita ei ehkä ole osattu ottaa huomioon sitä suunniteltaessa: 

kannustikarttuman voi saada henkilö, joka jatkaa työelämässä eläkeiän ohitettuaan. Sillä ei 

siis ole merkitystä niille henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta pudonneet pois työelämästä 

ennen varsinaista eläkeikää.   Hyvä terveys, miessukupuoli sekä työnimu onkin liitetty 

kannustinkarttuman käyttöön. Tämä on ollut havaittavissa kaikissa ammattiryhmissä 

(Karisalmi ym. 2008). 

 

Seitsamon tutkimuksessa, jossa kunta-alalla työskenteleviä fyysistä työtä tekeviä henkilöitä 

verrattiin kunta-alalla työskenteleviin psyykkisen työn tekijöihin, yhtenä selittävänä tekijänä 

psyykkisen työn tekijöiden parempaan koettuun hyvinvointiin mainitaan erilaiset vapaa-ajalla 

suoritetut aktiviteetit, joita henkisen työntekijät jaksavat fyysistä työtä tekeviä paremmin 

harrastaa. Tällaisia aktiviteetteja ovat paitsi liikuntaharrastus, myös lukeminen, käsitöiden 

tekeminen sekä johonkin yhdistykseen tai seuraan kuuluminen (Seitsamo ym. 2007). Nämä 

tekijät vievät ajatukset pois esimerkiksi paljon suunnittelua vaativalta opettajan työltä ja 

koetaan siksi virkistäviksi. 

 

Fyysisen kunnon merkitystä ei pidä aliarvioida, kun puhutaan työssä jaksamisesta. Useat 

aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että hyvä fyysinen kunto auttaa sietämään opettajakin 

työssä esiintyvää aikapainetta ja stressiä (Perkiö-Mäkelä ym. 2002, Seitsamo 2007). Liikunta 

auttaa laskemaan stressin kohoamisesta syntynyttä korkeaa verenpainetta ja siten ehkäisee 

sydän- ja verisuonitautien syntymistä (Kenny ym. 2008). Liikunnalla voidaan myös ehkäistä 

ylipainoa, jota syntyy vanhenemiseen liittyen perusaineenvaihdunnan hidastumisen takia. 

Liikunnan on huomattu vähentävän myös uupumuksesta johtuvia alakuloisuuden tunteita 

(Kenny ym. 2008). 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tämä tutkimus on toteutettu yksilöllisillä teemahaastatteluilla. Analyysinä on käytetty 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tämä luku esittelee tutkimuskysymykset, laadullisen 

aineiston hankintatavan sekä menetelmien valintaperusteet. 

 

6.1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Yleinen ajatus on, että työ helpottuu sitä mukaa, mitä pidempään työntekijä ammatissaan on 

toiminut. Oma havaintoni on päinvastainen ammatillisen opettajan työstä. Olen toiminut pian 

neljä vuotta ammatillisena opettajana ja minulla on toisenlaiset haasteet kuin vanhemmilla 

kollegoillani. Tuskaillessani uusien kurssien opetusmateriaalin ja käytänteitteni 

vakinaistamisen kanssa, vanhemmat kollegani eivät saa työaikaansa riittämään muun kuin 

opetustyön suuren määrän vuoksi. Heidän työajasta suuren osan syö erilaiset 

kehittämistehtävät sekä kokoukset. Kun luin Parkatin ym. (2001) tekemän havaintojani 

tukevan tutkimuksen ” Ikääntyminen opetustyössä: ikääntyvän opettajan työ, hyvinvointi ja 

terveys”, halusin tutkia asiaa tarkemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville 

ikääntymisestä johtuvia haasteita ja voimavaroja ammatillisen opettajan työssä.  

 

Tarkentaviksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat  

 

1) Millaisia käsityksiä opettajilla itsessään on ikääntymismuutoksistaan? 

2) Millaisia käsityksiä opettajilla on ikääntymisen johdosta esiin tulevista haasteista 

työssään?  

3) Millaisia käsityksiä opettajilla on niistä voimavaroista, jotka auttavat selviämään 

ammatillisen opettajan työssä? 

 

6.2 TEEMAHAASTATTELU 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin yksilöllisin teemahaastatteluin. Se olisi voitu suorittaa 

myös ryhmähaastatteluilla. Ryhmähaastattelun etuna pidetään sitä, että silloin saadaan ryhmän 

yhteinen kanta tai suhtautuminen tutkittavaan asiaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 61). Toisaalta 
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taas ryhmässä keskusteltaessa tutkijalla on suuri vastuu siitä, että jokainen ryhmän jäsen tulee 

kuulluksi ja voi osallistua keskusteluun. Päädyin haastattelemaan jokaista tutkimushenkilöä 

yksitellen, jolloin saatoin olla varma siitä, että keskustelun keskiössä on teemat, joista halusin 

lisätietoa (vrt. Eskola & Vastamäki 2001, 24 -27). Teemahaastattelua voidaan verrata siis 

tavalliseen keskusteluun, jossa kuitenkin tutkija ohjaa keskustelua teemojen suuntaan (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 93). Teemahaastattelussa jokaisen haastateltavan kanssa käydään samat 

teema-alueet läpi, mutta niiden laajuus tai järjestys voi vaihdella sen mukaan, miten 

keskustelu kunkin haastateltavan kanssa etenee (Eskola & Vastamäki 2001, 24 -27). Tässä 

tutkimuksessa teemojen järjestys eri haastatteluissa ei vaihdellut, sen sijaan niiden laajuus eri 

henkilöiden kohdalla kylläkin. 

 

Teemahaastattelun etuna on se, että tutkija voi esittää tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa, 

jotta saisi haastattelutilanteesta mahdollisimman paljon irti. Haastateltavat voivat olla 

persoonaltaan ja puheen tuottajina hyvin erilaisia. Lisäksi haastattelun tuoma jännitys voi 

vaikuttaa haastattelun kuluun. Tutkijan tehtävänä on luoda mahdollisimman vapautunut 

tunnelma, jotta haastateltava uskaltaa keskustella tarpeeksi syvällisesti haastattelun teemoista.  

Teemahaastattelun etuna on se, että aineiston pilkkominen on suhteellisen helppoa, sillä 

teemat muodostavat luontevan rungon aineistolle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). 

 

6.3 HAASTATELTAVIEN VALINTA 

 

Hain tutkimuslupaa (liite 1) kahteen toisen asteen ammatilliseen oppilaitokseen Itä-Suomen 

alueella. Oppilaitokset valikoin niin, että ne poikkesivat toisistaan jonkin verran. Toinen 

näistä edusti perinteistä toisen asteen ammattikoulua, toinen taas oli sosiaali- ja terveysalan 

oppilaitos. Halusin selvittää, vaikuttaako koulutusala opettajan kokemiin haasteisiin tai 

voimavaratekijöihin. Tutkimusluvat saatuani aloin rekrytoida opettajia sekä sähköpostin 

avulla, että käymällä kertomassa tutkimuksestani molemmissa oppilaitoksessa. Vapaaehtoiset 

opettajat ottivat tämän jälkeen itse yhteyttä minuun ja kertoivat halukkuutensa tulla 

haastatelluksi tutkimukseeni.  

 

Haastattelin kaiken kaikkiaan yhtätoista yli 45-vuotiasta ammattiopettajaa kahdesta eri 

oppilaitoksesta. Tutkimushenkilöistäni kahdeksan työskenteli sosiaali- ja terveysalan 
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oppilaitoksessa erilaisissa ammatillisen opettajan tehtävissä, kuten hoitotyön, kotitalouden ja 

taideaineiden opetustehtävissä. Lisäksi yksi näistä kahdeksasta teki haastattelu hetkellä 

projektityötä, irti varsinaisesta opettajan työstä. Hänelläkin oli kuitenkin takanaan pitkä ura 

ns. riviopettajana ammatillisessa koulutuksessa. Loput kolme tutkimushenkilöä työskentelivät 

ns. perinteisessä ammattikoulussa, yksi kielten ja kaksi teknisten alojen opettajina. 

Haastatelluista opettajista yhdeksän oli nais- ja kaksi miespuolista opettajaa.  Haastateltavat 

olivat iältään 45 -64 -vuotiaita. Neljä opettajaa oli haastatteluhetkellä osa-aikaeläkkeellä, eli 

he tekivät vähintään 60 % normaalityöajasta. Työura ammatillisena opettajana oli kestänyt 

yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta yli kymmenen - ja yhdellä haastatelluista jopa 35 vuotta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ongelmana on usein haastatteluaineiston koko. Ts. milloin 

aineistoa on riittävästi selvittämään luotettavasti tutkimuskysymysten ongelmat. 

Kirjallisuudessa tästä käytetään nimitystä ”kyllääntyminen” tai ”saturaatio”(Mäkelä 1990, 

Tuomi & Sarajärvi 2009). Olin tutkimussuunnitelmassani ajatellut, että olisin haastatellut 

suurin piirtein yhtä monta opettajaa kummastakin oppilaitoksesta. Ajatuksenani silloin oli 

tavallaan peilata sosiaali- ja terveysalan opettajien haasteita ja voimavaratekijöitä teknisen 

alan opettajien vastaaviin. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa tutkimukseni sai kuitenkin 

suuremman suosion – jopa niin, että jouduin lopuksi itse asettamaan rajat, milloin lopetan 

uusien henkilöiden haastattelemisen. Lopetin uusien opettajien haastattelemisen, kun 

haastattelujen sisällöt alkoivat muistuttaa toisiaan, enkä kokenut saavani enää uutta tietoa 

tutkimuskysymyksiäni ajatellen. 

 

6.4 HAASTATTELUJEN TOTEUTTAMINEN 

 

Haastattelut toteutettiin joulukuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana. Haastattelutila 

vaihteli haastatteluajankohdan mukaan. Pyrin järjestämään haastattelutilan mahdollisimman 

häiriöttömäksi paikaksi. Tavallisin paikka oli haastateltavan opettajan oma työpiste, mutta 

aina se ei ollut mahdollista, joten haastattelutilana toimi myös esim. ensiapuvälinevarasto. 

Haastattelutilanteen aluksi virittelin keskustelua opettajuudesta kyseisessä oppilaitoksessa 

yleensä sekä kertoilin omasta elämäntilanteestani sekä päätoimisena opettajana että – 

yliopisto-opiskelijana. Vähitellen siirryimme itse haastatteluasioihin ja kävimme läpi 

haastattelulupa-asiat (liite 2). Tutkittavat antoivat suostumuksensa haastattelulle. Kerroin 
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henkilöille, milloin itse tutkimus alkoi ja jälkeenpäin tapahtunut litterointi (Ruusuvuori & 

Tiittula 2009, 22-32) alkoi vasta tästä ajankohdasta. 

 

 

Kaikki haastattelut tehtiin kasvotusten keskustellen yhtä haastattelua lukuun ottamatta, joka 

tehtiin puhelimitse. Kasvotusten haastateltaessa tutkija pystyy tarkkailemaan myös 

haastateltavan ilmeitä ja eleitä. Puhelinhaastattelussa tärkeään osaan nousevat sanavalinnat, 

äänenpainot ja tauot puheessa. Vaikka puhelinhaastattelussa ilmeet ja eleet jäävät tulkinnoista 

pois, tekemäni ainoa puhelinhaastattelu oli yksi parhaimmista haastatteluista informaation 

kannalta. Tämä tutkimushenkilö oli hakeutunut rauhalliseen paikkaan ja selvästikin 

valmistautunut erittäin hyvin tilanteeseen ja miettinyt valmiiksi, mitä aikoo haastattelussa 

kertoa. Litteroinnissa en ole merkinnyt ylös haastateltavien ilmehdintää tai muuta liikettä 

kasvokkain tehdyissä haastatteluissakaan, vaan olen keskittynyt kuvaamaan puheen sisältöä, 

taukoja sekä mahdollisia naurahduksia.  Haastattelut olivat pituudeltaan ja anniltaan hyvin 

heterogeenisiä. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista keskustelivat vuolaasti tutkimuksen 

teema-alueista. He olivat miettineet haastatteluteemoja jo edeltä käsin. Olipa eräs 

haastatelluista tehnyt jopa mind mapin ja toi sen mukanaan haastattelutilaisuuteen. Muutaman 

henkilön kohdalla tarvittiin tarkentavia kysymyksiä aihealueiden kattavampaan 

selvittämiseen.   

 

6.5 HAASTATTELUJEN ANALYSOINTI 

 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti mahdollisimman pian heti haastattelujen 

jälkeen, jotta erilaiset äänenpainot ja tauot saivat oikean merkityksen (vrt. Silverman 2005, 

183). Litteroitua aineistoa kertyi lopulta kaikista yhdestätoista haastateltavasta 60 sivua. Luin 

litteroitua tekstiä useaan otteeseen, jotta mielikuva haastattelutilanteesta palaisi selvemmin 

mieleeni. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset ohjasivat informaation tiivistämistä ja 

oleellisuuksien löytämistä.  
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6.5.1 SISÄLLÖNANALYYSI 

 

Aineiston analyysimetodiksi valikoitui lopulta teoriaohjaava sisällönanalyysi, sillä 

informaation etsimistä ohjasi teoreettinen viitekehys siitä, että ikääntyvän ammatillisen 

opettajan työ muuttuu sitä haasteellisemmaksi, mitä pidempään opettaja on ollut opetustyössä 

ja poissa siitä ammatista, johon hän opiskelijoitaan kouluttaa. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä pelkistetty aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin, jotka tutkittavasta 

asiasta jo tiedetään entuudestaan.(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Toisin sanoen tässä 

tutkimuksessa haluttiin selvittää kolmen haastatteluteeman ”sisältö” ja niiden merkitykset 

haastatelluille henkilöille. Tässä tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysi ei kuitenkaan ole 

puhtaasti teoriaohjaava sisällönanalyysi, sillä olen ”pelkistänyt” analyysitaulukkoa työni 

helpottamiseksi. Laadullinen tutkimusote antaa mahdollisuuden kuvata ja analysoida 

tutkittavaa ilmiötä monella eri tapaa. Kukin tutkija kuitenkin kehittää eri metodeista omansa 

niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi tutkittavaa aineistoa (Syrjälä 2005).  

 

6.5.2 ANALYSOINTI 

 

Aineiston litteroinnin jälkeen aloin lukea litteroitua tekstiä ja etsiä sieltä analyysirungon alle 

asioita. Keskustelutilanteessa on luonnollista, että keskustelu poukkoilee ja jo kerran 

käsiteltyyn asiaan palataan uudelleen. Tämän vuoksi luin litteroitua tekstiä useaan eri kertaan 

ja näin löysin tekstistä lisää analysoitavaa. Informaation hakemista teksteistä ohjasi teemat, 

ikääntyminen, haasteet ja voimavarat, jotka toimivat myös analyysirunkona. Käytin erivärisiä 

yliviivaustusseja, joilla merkitsin litteroituun tekstiin esim. keskustelua 

ikääntymiskokemuksista. Siirsin nämä erilliseen taulukkoon ja tämän jälkeen sanatarkasti 

litteroitu puhekieli pelkistettiin helpottamaan yhteneväisyyksien löytämistä. Yhteneväiset 

merkitykset klusteroitiin allekkain ( taulukko 1). Tässä vaiheessa luin kuitenkin useaan 

kertaan alkuperäistä haastatteluaineistoa, jotta en jättäisi jotain huomionarvoista nostamatta 

esille. Vaikka pääteemoja oli vain kolme, muutaman merkityksen kohdalla kategorian valinta 

oli haasteellista. Tästä esimerkkinä iän ja kokemuksen merkitys jaksamiseen: koska iän ja sen 

myötä oman toimintatavan merkitys työstä selviytymiseen oli positiivinen, sijoitin tämän 

voimavara-osioon. Klusteroinnin jälkeen syntyi luontevia alaotsikoita, jotka olen siirtänyt 
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sellaisenaan työhöni. Tein samanlaisen taulukon myös kahdesta muusta analyysirungon 

teemasta. 

 

Haastateltavien nimet jätettiin pois ja heidät eroteltiin toisistaan vain iän ja sukupuolen 

perusteella, kuten vaikkapa N63 ( = nainen, 63 vuotta). Halusin lopullisessa työssä näkyvän 

juuri haastateltavan iän, sillä näin lukijakin voi peilata lainattua tekstiä siihen, minkälaisesta 

kontekstista haastateltu puhuu. Alla ikääntymisteemasta esimerkkitaulukko analyysin 

etenemisestä. 

  

Taulukko 1. Esimerkkejä ikääntymisteeman analyysistä. 

Alkuperäinen lause Pelkistäminen Alaotsikko Yläluokka 

”…mun pitäis ottaa isompi 

palautumisaika kaikkeen(.)sekä 

henkisestä että fyysisestä 

koettelemuksesta” N58 

palautumisajan 

piteneminen  

väsyminen  

 

 

 

 

 

Ikääntyminen 

ammatillisena 

opettajana 

”väsyttää(.)väsyttää niin 

älyttömästi väsyttää(.)että 

työpäivien jälkeen ei jaksa tehdä 

mitään muuta.”N61 

väsymys työpäivän 

jälkeen 

väsyminen 

” nimiä ei muista(..) Ei tule silloin 

kuin tarviis mieleen (.)ja tuota 

sitten semmoisen uuden ja vanhan 

aineksen sekaantuminen(.)että kun 

joutuu tällä alalla hakemaan sitä 

uusinta tietoa(.niin mikä on uusi ja 

mikä vanha…” N61 

nimien muistamattomuus 

/ uusi ja vanha tieto 

sekoittuu 

muistihuolet 

” …kyllä se minun kohdalla on 

ikääntymistä, että joudun minä 

arkielämässäkin pistämään asioita 

ylös…”M58 

muistin tueksi 

muistilaput 

muistihuolet 

”…ei myöskään opiskelijoiden 

kanssa(.)vaikka ne ihan 

tasantarkkaan tietää(.)mitenkä 

vanha mä oon(..) mutta tuota en 

mä koe(.) että ne kokis minua 

semmosena(.) niinku mummona(.) 

jonka kanssa ei voi keskustella (.) 

ja ihan hauskaa läppää ne 

heittää(.)et ei oo sillälailla 

semmosta(…)” N60 

oman iän kokeminen 

nuoreksi / ympäristön 

suhtautuminen opettajan 

ikään 

oman iän 

tarkasteleminen 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Esittelen tulokset analyysirungon mukaisesti, jotka olivat myös päähaastatteluteemat. 

Ensimmäisessä haastatteluteemassa haastatellut opettajat kertoivat omista 

ikääntymiskokemuksistaan, sekä siitä, miten ikääntyminen vaikutti ammatillisen opettajan 

työstä selviytymiseen. Seuraavan teeman alle on nostettu haasteet työssä. Näitä aiheuttivat 

työorganisaatio muutoksineen, oman työn hallinnan puute, jossa aikapaine, hankalat 

opiskelijat ja kyynistyminen, sekä työelämän alati muuttuvat käytännöt. Viimeisenä teemana 

haastatteluissa olivat ikääntyneen ammatillisen opettajan voimavaratekijät. Voimavaroiksi 

tässä tutkimuksessa nousi opettajan mukava työ, iän ja kokemuksen tuoma vahvuus 

ongelmatilanteissa, työyhteisön tuki, opiskelijat, huumori ja itseironia, vapaa-ajan 

harrastukset sekä työn rajaaminen toisaalta osa-aikaeläkkeen ja toisaalta taas työn sisällön 

muodossa. 

 

7.1 IKÄÄNTYMINEN 

 

Ensimmäisenä keskustelimme ikääntymisestä sekä sen mukanaan tuomista mahdollisista 

muutoksista. Oma ikä voi olla hyvin henkilökohtainen asia varsinkin naispuolisille 

henkilöille, eikä siitä yleisessä keskustelussa puhuta avoimesti. Silti jokainen haastateltava 

aloitti ikääntymisestä keskusteltaessa kertomalla oman ikänsä. Tämä kuvaa hyvin heidän 

ymmärrystään tutkimustani kohtaan. Ikääntyvien joukossa voi olla alakouluikäisten lasten 45-

vuotias vanhempi ja toisessa ääripäässä eläkeikää lähestyvä isovanhempi. Näillä kahdella 

henkilöllä on luonnollisesti erilainen näkemys ja kokemus ikääntymisestä. Iästä ja sen 

mukanaan tuomista ikääntymismuutoksista keskusteltaessa esille nousi paitsi oman iän 

tarkasteleminen suhteessa muihin, niin myös muistin muutokset sekä aikaisempaa nopeampi 

fyysinen ja psyykkinen väsyminen.  

 

7.1.1 OMAN IÄN TARKASTELEMINEN 

 

Otettaessa esiin ikääntymisen teema keskustelussa, kukaan haastatelluista opettajista ei 

kokenut itseään erityisen vanhaksi, vaan yleinen ajatus oli, että aika ja ura olivat menneet 

”pikajunan lailla” eteenpäin ja vanheneminen oli tapahtunut ikään kuin itseltä salaa. 
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Tyypillisesti omaa ikää hämmästeltiin ja vertailtiin yleisiin käsityksiin saman ikäisistä 

henkilöistä. Mitä lähempänä työuran loppuminen oli, sitä enemmän omaa ikää suhteessa 

ympäristöön oli myös pohdittu.  Naispuoliset haastateltavat kuvasivat ikääntymistään 

suhteessa ympäristöön, kun taas miespuoliset ammatilliset opettajat työnsä kautta. 

 

”…vaikka mä oon näin vanha jo; mä täytän 64 vuotta syksyllä, niin en mä kyllä 

miksikään eläkeläiseksi itseäni tunne(.). Enkä mä kyll´sillei itteeni 

ikääntyneeksikään tunne(.).  Mä oon kuitenkin suht´ koht ´terve.” N63 

 

” en oikeestaan aattele (ikää), että ei (.) ei sitä niin kun (.)en tiedä sitten (.)kun 

tuleeko siihen sitä (..) että enemmän käyttää järkeä tässä(.) ja vähemmän 

askelia sitten(…)” M57 

 

Tutkimuksen osa-aikaeläkkeellä olevat opettajat kuuntelivat ”herkällä korvalla” 

ympäristöään, kuten opiskelijoita tai kollegoitaan ja yrittivät näin saada selville, mitä mieltä 

nämä olivat heistä. He eivät halunneet leimaantua ”työssäjäähdyttelijöiksi”, vaan selvitä 

kunnialla omasta työtehtävästään. Kukaan haastatelluista ei ollut kokenut syrjintää ikänsä 

vuoksi. Tästä oltiin luonnollisesti hyvillään. Ikääntymisen he kertoivat hyväksyttävän 

työpaikalla niin kauan, kun kukin ikääntyvä työntekijä pystyi hoitamaan oman työtehtävänsä.  

 

”(.) no niinhän se ei voi mennä(.)että sanotaan(.) että sulla on tuota ikää(.) niin 

sun ei tarvi tätä nyt tehdä.” N63 

 

 

Mitä nuoremmasta haastateltavasta oli kyse, sitä vähemmän omaa ikääntymistä oli jouduttu 

pohtimaan. Heille ikääntyvien joukkoon kuuluminen tuli pienoisena yllätyksenä. He 

tarkastelivat asiaa työyhteisön ikäjakaumasta käsin. Työntekijöiden keski-ikä molemmissa 

oppilaitoksissa oli selkeästi yli 50 – vuotta. Kun siinä jakaumassa alle 50-vuotias kuului 

nuorempien työntekijöiden joukkoon, aiheutti ikääntymis-nimitys ristiriitaa, mutta sai myös 

pohtimaan tulevaisuutta ammatillisena opettajana. 

 

7.1.2 MUISTIHUOLET 

 

Psyykkisistä ikääntymismuutoksista yleisimmin esiin nostettiin muistitoimintojen 

huononeminen, aikaisempaa nopeampi väsyminen sekä pidempi palautumisaika työpäivän 
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jälkeen. Muistin heikkenemistä pidettiin melko suurena haittana opettajan työssä 

toimimiselle. Muistin heikkeneminen näkyi opiskelijoiden nimien unohtamisena sekä 

opetusmateriaalin päivittämisen yhteydessä. Kun uutta tietoa esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysalan muuttuvista käytänteistä joutui päivittämään jatkuvasti, ongelmaksi tuli uuden ja 

vanhan tiedon liittäminen yhteen ja toisaalta taas vanhentuneen tiedon poisoppiminen. 

 

” (…)nimiä ei muista(..)Ei tule silloin kuin tarviis’(.) mieleen(..) ja tuota sitten 

semmoisen uuden ja vanhan aineksen sekaantumine(.), että kun joutuu tällä 

alalla hakemaan sitä uusinta tietoa(.)niin mikä on uusi ja mikä vanha(…)” N61 

 

Muistin tueksi oli otettu käyttöön esimerkiksi muistilappuja, mutta myös erilaisia 

muistamismenetelmiä saatettiin käyttää helpottamaan uusien opiskelijoiden nimien mieleen 

painamisessa. Ikä toi tervettä suhtautumista siihen, mitä kannatti yrittää pitää muistissa ja 

minkä saattoi rajata tarpeettomana pois.  

 

N63:” …että ei kaikkea voi muistaa(…) mutt’ toisaalta mä muistan kyllä.(..) - 

mulla ei  oo allakkaan mitään merkattuna näitä tapahtumia tai muit’(..) Mä 

yritän ne tänne tallettaa (näyttää päätään)(…)Ei tää sunkaan tapaaminen 

missään kalentereissa oo!”  

Tutkija: Ai?( naurua) Mulla oli ! 

N63: Ei mulla ollu(..)Kyll´ mä niinku muistan jotenkin(…) Ne tärkeät(.) jotka 

niin ku on pakollisii.”   N63 

 

Hyvästä muistista saattoi siis syystä olla myös ylpeä. 

 

8.1.3 VÄSYMINEN 

 

Työpäivän jälkeinen väsyminen nousi keskusteluissa yleisesti esille yhtä haastateltavaa 

lukuun ottamatta. Väsymistä kuvattiin sekä psyykkisenä että fyysisenä väsymisenä. 

Ammatilliset opettajat eivät kokeneet väsymystä niinkään tuntitilanteessa tai työpaikalla 

yleensä, vaan työpäivän jälkeen vapaa-ajalla. He kuvasivat väsymystä niin, ettei kotona 

jaksanut työpäivän jälkeen tehdä oikein mitään, vaan vapaa-aika kului työstä palautumiseen. 

Hyvien yöunien merkitystä sekä ulkoilua korostettiin väsymyksen poistamisessa. Väsymystä 

vastaan yritettiin taistella esimerkiksi kävelemällä työmatkat. Vaikka väsymyksestä puhuttiin 
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paljon, silti omaa fyysistä kuntoa verratessa muihin saman ikäisiin, tultiin yleisesti siihen 

tulokseen, että oma fyysinen kunto saattoi olla jopa muita samanikäisiä parempi.  

 

 

 

 

Kuvio 2. Ikääntymisestä johtuvien muutosten kompensoiminen toiminnalla 

 

7.2 HAASTEET 

 

Opettajan työn haasteista keskusteltaessa haastateltavat vertasivat yleisesti opettajan ammattia 

aikaisempaan ammattiinsa, josta olivat opettajaksi tulleet. Tässä kontekstissa opettajan työ jäi 

haasteellisuudessaan esimerkiksi sairaanhoitajan työstä. Näitä kahta ammattia verrattiin 

toisiinsa niin, että sairaanhoitaja pelastaa työssään ihmishenkiä, kun taas opettajan työn 

haasteista selviämättömyys ei johda kenenkään kuolemaan. Haastatteluissa nousi kuitenkin 

selkeäsi esille neljä aihekokonaisuutta, jotka aiheuttivat haasteita ikääntyvän ammatillisen 

opettajankin työhön; työorganisaatio työkaluineen, opettajan oman työn hallinta, opiskelijat 

sekä työelämä, jonne opiskelijoita koulutettiin. 

 

 

Ikääntyminen Kompensaatio
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7.2.1 TYÖORGANISAATION MUUTOKSET 

 

Molemmissa oppilaitoksissa, joissa haastattelut suoritettiin, oli äskettäin tapahtunut 

organisaatiomuutos. Eräs opettaja kertoi, että hänen työpaikallaan hiljattain tapahtunut 

organisaatiomuutos oli jo kolmas kymmenen viime vuoden sisällä.  

 

” yksi iso haaste on tämä jatkuva muutos(.) on jatkuva organisaatiomuutos ja 

opetussuunnitelmamuutos ja sitten vielä(..) että jaksaako motivoitua siitä 

muutoksesta sillä lailla(.)” N58 

 

Organisaatioiden uudelleenjärjestäytyminen näytti siis olevan tavallista myös 

koulumaailmassa. Tämä yhdessä jatkuvien opetussuunnitelman muutosten kanssa sai osan 

opettajista epäilemään jatkuvan muutoksen tuomaa parempaa elämää. Opettajat protestoivat 

järjestelmää, jossa opetussuunnitelmia muutettiin aina sitä mukaa, kun entisen oli ehtinyt 

ottaa haltuunsa. Opetuksetonta aikaa käytettiin siis paljon erilaisiin yhteisiin 

kehittämistehtäviin, joiden ei kuitenkaan koettu antavan riittävästi eväitä varsinaiseen 

perustyöhön, opettamiseen. Organisaatiomuutosten myötä katosivat myös aikaisemmin luodut 

yhteistyökuviot sekä oman organisaation sisällä että työelämässä. Uusien yhteistyötahojen 

luominen uudessa organisaatiossa koettiin erityisen raskaana. 

 

7.2.2 TIETOTEKNIIKKA ONGELMANA 

 

Ammatillisen opettajan työn tekemiseen ja suunnitteluun käytettiin runsaasti erilaisia 

tietokoneohjelmia, kuten sähköposti-, lukujärjestys-, tuntisuunnittelu- sekä matkalaskutus-

ohjelmia. Ikääntyvät ammatilliset opettajat kokivat kuitenkin nämä työvälineet jäykiksi ja 

hankaliksi hallita ja käyttää. Tietoteknisten ohjelmien hallinnan puute ahdisti, mutta 

keskusteluissa se tuotiin usein hauskoina sattumuksina esille. 

 

” mulla viime vuonna oli semmonen(..) että mää kolme kertaa lopetin yhden 

kurssin(.)kun mää luulin(.)että mää oon sen jo opettanut (nauraa)(…)mun pitää 

enemmän pitää omaa kirjanpitoa sen sijaan(.) että mää saisin sen valmiina 

lukkarissa…” N58 

 

Vaikka jotkut haastatelluista opettajista saattoivat käyttää opetuksessaan internetiä apuna 

opiskelijoiden mielenkiinnon herättämiseen opetettavasta aiheesta, uudet opetustyön 
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suunnitteluun käytettävät tietokoneohjelmat turhauttivat heitä. Nämä opettajat kokivat, 

etteivät hallitse enää ammattiaan.  

 

” kun tulee nää ulkoiset haasteet(…) mikä on koko tälle ikääntyvälle jengille(.) 

niin on tää tietotekniikkapuoli(…)se sisällöllinen osaaminen(.)niin se tuntuu(.) 

että sillä ei ole niin kun mitään merkitystä(..)vaan sää joudut kiinni aina ja 

nalkkiin niistä(.)mitä sää et osaa.” N58 

 

Tietoteknisiä ongelmia kuvattiin tehtävissä, jotka aiemmin olivat kuuluneet esimiestason 

työntekijöille, mutta jotka nyt siis oli siirretty riviopettajan hallittavaksi.  

 

7.2.3 AIKAPAINE 

 

Ammatilliset opettajat olivat tietoisia siitä, että työelämässä tapahtuvat muuttuvat käytänteet 

pitäisi nopeasti saada siirretyksi oman opetuksensa osaksi. Ikääntyvällä opettajalla, jolla oli 

opetustyötä takanaan vuosikymmeniä, opetusmateriaalia saattoi olla niin paljon, että haasteen 

muodostivat enemmänkin opetuksen sisällön rajaaminen kunkin opiskelijaryhmän tarpeita 

vastaavaksi, eikä sen puute, niin kuin nuoremmalla kollegalla. Vaikka opetusmateriaalia oli 

kertynyt ”mappi kaupalla”, sen päivittäminen oli yleisesti haastavaa. Sosiaali- ja terveysalalla 

opetusmateriaalin päivittäminen tehtiin aikapaineen takia yleisesti omalla vapaa-ajalla – ja 

jopa niin, että ikääntynyt osa-aikaeläkeläinen saattoi käyttää oman eläkepäivänsä seuraavan 

päivän opetusmateriaalin päivittämiseen. Sen sijaan teknisen alan opettajat olivat sitä mieltä, 

että työaika pitää riittää myös opetuksen suunnitteluun ja tenttien korjaamiseen. Tenttien 

korjaaminen kotona sosiaali- ja terveysalan opettajien piirissä näytti olevan niin yleistä, että 

siitä pyrittiin löytämään positiivisiakin puolia; sai itse valita yönsä, milloin tenttejä korjaa, 

eikä työnantaja – niin kuin edellisessä ammatissa sairaanhoitajana. Syynä tenttien kotona 

korjaamiseen oli suurimmalla osalla haastatelluista kuitenkin meluisat työtilat. Samassa 

työtilassa saattoi työskennellä jopa kuusi muuta opettajaa. Tällöin keskittymistä vaativat 

tehtävät oli helpompi siirtää kotiin.  

Itse opetustilanteessa kiire ja aikapaine näyttäytyi opetustilanteen köyhtymisenä.  

 

” mutta se kiire luurangoittaa sitä opetusta(..) että se näkyy sillain(.) että 

ajattelee(..) että mää oon varmaan tään sanonut jo tälle ryhmälle(.) ei enää 

kehtaa sano(...) Se(.) että otettais’ huomioon se resurssointi(.) että sulla olis’ 
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aikaa uudistaa sun opetustas’(.) ja lukea uutta tietoa(..) ja sen uuden tiedon 

sovittaminen siihen vanhaan…” N58 

 

Opettajat kokivat aikapainetta, jonka syyksi he mainitsivat opetuksettoman ajan käyttämisen 

heidän näkökulmastaan toisarvoisiin toimintoihin, kuten yhteisiin suunnittelu- ja 

kehittämispäiviin, jotka kuitenkaan eivät antaneet eväitä opettajan perustehtävälle, 

opettamiselle.  

 

7.2.4 HAASTAVAT OPISKELIJAT 

 

Opiskelijat koettiin sekä haasteina että voimavaratekijöinä. Ikäeron kasvaminen nuoriin 

opiskelijoihin nähden koettiin erkaannuttavan opettajan ja opiskelijaryhmän toisistaan. Moni 

haastateltu toi esille opiskelijoiden ja opettajan maailmankuvien erilaisuuden. Nykypäivän 

hektisyys näkyi nuorissa opiskelijoissa lyhytjännitteisyytenä. Nuorten opiskelijoiden 

käytöksen muuttumisen arveltiin johtuvan osittain television ja tietokonepelien vaikutuksesta. 

Pitkän, yli kahdenkymmenen vuoden työuran perinteisessä ammattikoulussa tehnyt opettaja 

kuvasi opiskelijoitaan ja heidän käytöksen muutosta näin:  

 

”en tiedä(.) mulla on semmonen kuva(.) että nää on tää suurin on tää televisio 

ja MTV:n ohjelmat(..) joita nää nuoret kattoo(..) Että siellä niin nopeasti(.)että 

joku musiikkivideokin(.) kaikki välähtää muutaman murto-osa sekunnin ( 

aikana)(.) niin en mää tiiä(..)että vaikuttaako ne jotekin nuoriin(.) että mitenkä 

se on(.) että ei oo pitkäjänteisyyttä(..) että sitä pittää olla heti niille ne asiat ja 

semmosta.” M57 

 

Tuntitilanteessa tämän kerrottiin näkyvän niin, että työluokassa opiskelijat eivät jaksaneet 

odottaa seuraavan työvaiheen ohjeita, vaan jättivät työn kesken, mikäli opettaja ei heti päässyt 

heitä neuvomaan. Teknisten alojen opettajat toivat erityisesti esille kasvattajan roolin, joka söi 

opetustilanteessa ison osan opetusajasta. Tätä selitettiin melko uutena ilmiönä. Nuoret 

opiskelijat tulivat yhä useammin myös rikkinäisistä perheistä ja heiltä saattoi puuttua tämän 

takia ns. miehen malli. Tähän tarpeeseen opettajat pyrkivät sitten vastaamaan ensin, sillä 

aineen opetuksesta ei tullut mitään, mikäli luokasta puuttui järjestys. Vaikka ilmiö oli tutumpi 

teknisillä aloilla opettavilla, nosti tämän ongelman esille myös sosiaali- ja terveysalalla nuoria 
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opiskelijoita opettavat opettajat. Toinen teknisten alojen opettajista kuvasi opiskelijoitaan 

näin: 

 

”…niin kyllä puolet työstä on tätä kasvatustyötä(…)elikkä että ne oppis’ 

olemaan immeisiksi täällä(…) hyvin paljon semmosta (.) ja ihan että koulussa 

käyntiä(.) ja että ne oppis’ käymään säännöllisesti täällä…” M57 

 

Nuorten opettaminen oli siis selkeästi haaste ikääntyvälle ammatilliselle opettajalle, jonka 

oma maailmankuva poikkesi kovasti nuorten maailmankuvasta. Aikuisopiskelijat, joita 

ammatillisessa koulutuksessa on yhä enemmän, asettivat toisenlaisia haasteita opetukselle 

kuin nuoret opiskelijat. Monilla aikuisopiskelijalla on nuorena jäänyt ammatillinen koulutus 

kesken joko oppimisvaikeuksien tai muun elämän, kuten perheenperustamisen ja työelämän, 

vuoksi. Nämä aikuisopiskelijat koettiin haastaviksi sen vuoksi, koska he osasivat vaatia 

uusinta tietoa ja kyseenalaistivat opetettavaa asiaa työ- ja elämänkokemuksensa perusteella. 

Yleisesti opiskelijoiden ongelmiin – olivatpa ne oppimiseen liittyviä tai henkilökohtaisia – 

pyrittiin kuitenkin vastaamaan niin hyvin, kuin suinkin osattiin. Opettajia hämmensi 

opiskelijoiden ongelmien suuri määrä ja he peräsivät itselleen lisäkoulutusta hankalien 

tilanteiden hallitsemiseksi. Moni haastateltu kertoi, ettei heidän opettajankoulutuksessaan oltu 

aikanaan puututtu millään tavalla opiskelijoiden henkilökohtaisten ongelmien selvittämiseen. 

 

7.2.5 KYYNISTYMINEN 

 

Haastatelluilla opettajilla oli yleisesti pitkä työkokemus ammatillisen opettajan uralta. He 

olivat törmänneet työurallaan monenlaisiin opiskelijoihin. Keskusteluissa tuotiin esille oman 

opettajuuden muuttumista iän ja työkokemuksen karttuessa. Itseä vasta valmistuneena 

opettajana kuvattiin kaikesta uudesta innostuvaksi ”työmyyräksi”, jonka tavoitteena oli tehdä 

jokaisesta opiskelijasta rautainen ammattilainen. Vuosien myötä tästä tavoitteesta oli ollut 

pakko tinkiä, sillä runsaasta tuesta huolimatta, aina joku opiskelija oli jäänyt saavuttamatta 

ammatillista tutkintoa.  

” huomaa(..) että on jonkun opiskelijan kohdalla(.) että on hirveen hilkulla(.) 

että jättää niin kun läskiksi(..) että ennen kun on ollut idealisti siitä(.) että kaikki 

oppii ja kaikki saadaan innostumaan jostakin jne.(.) niin siinä on semmonen 

hienon hieno(.)ettei rupee niin kun kyynistymään.”N58 
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Kyynistymisestä opiskelijoita kohtaan puhuttiin yleisesti ottaen varovasti ja mieluimmin 

kerrottiin haastavasta kasvatustyöstä, joka vei aikaa ammatillisilta aineilta, kuin siitä, ettei 

opiskelijoiden kykyihin olisi luotettu.  

7.2.6 TYÖELÄMÄN MUUTTUVAT KÄYTÄNNÖT 

 

Viimeiseksi haasteeksi haastatellut ikääntyvät opettajat mainitsivat koulutuksen ja työelämän 

välisen jännitteen. Työelämäyhteistyö koettiin sitä haastavampana, mitä pidemmän aikaa 

ammatillinen opettaja oli ollut opettajana ja poissa siitä maailmasta, johon opiskelijoitaan 

koulutti. Työelämän nopeasti muuttuvat käytänteet piti saada nopeasti osaksi omaan 

opetukseensa ja vieläpä mielellään niin päin, että koulutuksessa opetettaisiin uusia käytänteitä 

ennen työelämää. Yhteydet työelämään koettiinkin tärkeiksi ja niiden puutteesta oltiin myös 

kollegan puolesta huolissaan.  

 

”kun siitä varsinaisesta työstä(.)niin mitä opettaa alkaa olla sillä ikääntyneellä 

yhä pitempi(.) ja pitempi aika(.) niin sillon pitäs’ panostaa siihen(.) että 

käydään oikeesti siellä työelämässä tekemässä(..) Tää on vaarallista(.) että on 

ihmisiä jotka opettaa jotain hyvin teorialähtöisesti ja sitten ne ihmiset käy vielä 

ohjaamassa siellä työelämässä (opiskelijoita) tietämättä välttämättä mitään(.) 

miten siellä mennään(…) Muutenkin se kaikki yhteistyö sujuis’ paremmin(.)jos 

siellä olis’ niitä kontakteja enemmän.” N48 

 

Opiskelijoita käytiin mielellään ohjaamassa työelämässä opiskelijoiden 

työssäoppimisjaksoilla. Joillekin opettajille se saattoi olla ainoa mahdollisuus kurkistaa 

työelämään ja sen muuttuviin käytänteisiin. Opettajien omat työelämäjaksot, joissa he 

viipyisivät työelämässä pidempään päivittämässä tietojaan, osui harvoin omalle kohdalle. 

Vaikka moni jo osa-aikaeläkkeellä oleva haastateltu toi esille jättäytymisen pois ”turhista” 

koulutuksista, yllätys oli, että työelämäjaksot kiinnostivat työuran loppuun saakka. 

 

” mä oon sanonukkin jollekkin(.)että jos mä viel ens vuonna oon täällä töissä(.) 

niin ja jos vielä jatkaisin(..) niin ens’ vuodeks’ mä olisin halunnut jonnekkin 

yritykseen töihin(..)Mä en niin ku ymmärrä sitä(.) että tulee opettamaan nii ku 

noita yrityskirjeitä ja muita(.) ilman(.) että on ollu siellä ja nähny niitä 

minkälaisia ne on ihan oikeesti(…) Kun en oo ollu siellä vähän aikaan(.) nii tuli 

semmonen(.)että onkohan nää tämmöisiä(.) ja kun mää en oo ollu siellä (.)siellä 

sosiaali- ja terveydenhoidon puolella missään(…) niin onko ne asiat oikein ja 

näin(…) Semmonen dilemma(.) et sitä mä mietin (.)et todella pitäis olla 

jokaisen(..) siitä saa sen varmuuden(.) että mä opetan oikeita asioita (.)ja ne 

menee näin.” N63 
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Opettajan työelämäjaksojen koettiin antavan opetukselle takeen siitä, että opetus kulkee 

työelämän käytänteiden rinnalla ja opiskelijoilla teetetyt tehtävät liittyvät läheisesti tulevaan 

työhön. Keskustelu työelämäyhteistyöstä nousi herkästi esille jokaisessa haastattelussa, mikä 

on tietysti hyvä asia – koulutetaanhan toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa juuri 

työntekijätason ammattilaisia.  

 

7.3 VOIMAVARAT 

 

Ikääntyvän ammatillisen opettajan työhön vaikuttavista voimavaratekijöistä keskusteltaessa 

puhe lähti yleisesti liikkeelle työn ulkopuolisista tekijöistä, kuten perheestä ja vapaa-ajan 

viettotavoista. Moni jo isovanhemman rooliin ehtinyt opettaja toi esille pienten lapsenlasten 

olemassaolon. Yleisesti kerrottiin myös kesänviettopaikoista ja siellä tehtävistä asioista. 

Pikkuhiljaa keskustelu laajeni käsittämään myös opettajan ammatin hyviä puolia, oman iän ja 

kokemuksen tuomaa uudenlaista suhtautumista työn haasteisiin, mutta myös työkavereiden ja 

opiskelijoiden voimaannuttavia vaikutuksia. Keskustelun kulusta saattoi havaita, että yleisesti 

on helpompaa keskustella työn haasteista ja tehdä muutosesityksiä työnkuvaan, kuin löytää 

työstä tai omasta elämästä tekijöitä, jotka edesauttavat työssäjaksamisessa. Tämä voi johtua 

myös yleisestä asenteesta työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa. Sielläkin keskustellaan 

helpommin työn haasteista kuin siitä, kuinka mukavaa työssäkäynti on. 

 

7.3.1 MUKAVA TYÖ 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimushenkilöt pitivät yleisesti ammatillisen opettajan työtä mukavana 

työnä sen monimuotoisuudesta johtuen. Monella ammatillisella opettajalla varsinaiseen 

opetustyöhön kuului teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoitustuntien pitämistä erityisissä 

harjoitusluokissa. Tämän lisäksi ammatillisen opettajan työhön kuului opiskelijan ohjaaminen 

työelämän työssäoppimispaikoissa, kuten sairaaloissa tai rakennuksilla. Haastatellut opettajat 

kokivat positiivisena itsenäisen työn. Työn suunnittelua sai tehdä itselle ominaisella tavalla. 

Toki opetussuunnitelmat ohjasivat ammatillisen opettajan työn sisältöä, mutta opetuskeinot 

sai valita itse.  
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”(..)aina pitää löytää jotain uutta(.) Joka vuos` pitää olla joku uus` systeemi 

mitä(.) mää kokeilen(.) mitä mä ennen en oo hiffannu (tajunnu.)(.)” N64 

 

 

Edellämainittu kieltenopettaja pyrki innovatiivisesti löytämään uusia keinoja, joilla saisi 

opiskelijat innostumaan vieraista kielistä ja opettelemaan niitä. Kun kokemusta opettamisesta 

ja erilaisista ryhmistä oli paljon, saattoi opetusmenetelmiä muuttaa ryhmästä riippuen niin, 

että sai kulloisenkin ryhmän innostumaan opetettavasta asiasta. Opettajat kertoivatkin 

käytettävänsä opetuksessaan ennakkoluulottomasti uusia opetuskeinoja, kuten internetiä 

tiedonhaku välineenä, vaikka se ei heille luontaisesti olisi sopinutkaan.  

 

Voimavaraksi mainittiin usein oma vahva ammattitaito siitä käytännön ammatista, johon 

kukin opettaja opiskelijoitaan koulutti. Aikaisempaa ammattia arvostettiin ja sen tuomaa tieto- 

ja taitovarantoa pidettiin ammatillisen opettajan työn kulmakivenä. 

 

”(…)että en mä vois kuvitella(.) että mä oisin täällä jollai yhen-(.) kahen vuoden 

työkokemuksella(.)ammatinopettajana” N48 

 

 

  7.3.2 TYÖKOKEMUKSEN JA IÄN TUOMA VAHVUUS 

 

Opettajan oma ikääntyminen näyttäytyi selkeäsi voimavaratekijänä erityisesti haastavissa 

työtilanteissa. Ikääntyvä opettaja uskalsi rajata työtään ja erityisesti muuta kuin opetustyötä 

koskemaan enemmän omaa osaamisaluettaan. Ikääntyminen sai myös selvemmin 

välttelemään tilanteita, joissa joutuisi kohtaamaan henkilöitä, joiden kanssa toimiminen oli 

aikaisemmin ollut hankalaa. Näihin tilanteisiin ei menty, ellei ollut pakko. Opetustilanteessa 

tätä kokemuksen tuomaa psyykkistä vahvuutta käytettiin hankalien tilanteiden hoitamiseen 

niin, että opettaja pystyi pitämään kuria luokassa menettämättä kasvojaan. 

 

” ei enää välitä (.)kun mokaa ja nuorisoa saa pyöritellä niinkun halua(..) Kun 

ne käkättää(.) niin on kanttia mennä siihen viereen taputtamaan olalle. ja 

sanomaan(.) että rauhoitupas nyt.” N61 

 

Omaa aikaisempaa ammattia pidettiin yleisesti kantavana voimana ammatillisen opettajan 

työssä. Vaikka käytänteet työelämässä muuttuivat, pystyttiin ne sitä helpommin liittämään 
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omaan opetukseen, mitä laajempi käytännön tietämys alasta oli. Aikapainetta vastaan 

yritettiin taistella esimerkiksi viikko-ohjelman avulla; lukujärjestyksestä haettiin ne 

opetuksettomat raot, joissa pyrittiin suunnittelemaan tulevia ruuhkaisia opetuspäiviä. 

Ikääntyminen toi tähänkin asiaan realiteetin. 

 

” mä en oo enää niin pilkun tarkka kaikista töistäni(.) Mä teen riittävän hyvin 

sillon (.)kun niitä (opetustunteja)ruuhkautuu(..) Joskus tein paremminkin(.) mut 

mä en tee sitä enää(…)Mä en enää uuvuta itteeni ihan burnout:iin(…)ja mulla 

on pokkaa sanoo myös opiskelijoille(.) että tässä tilanteessa(.) ja tällä 

työmäärällä en pysty parempaan.”  N61 

 

Työn rajaaminen aikapaineen alla ja siitä kertominen opiskelijoille ei heikentänyt opettajan 

ammattitaitoa opiskelijoiden silmissä. Opettajat kertoivat, että heitä kyllä ymmärrettiin. 

Opettaja koettiin jopa inhimillisemmäksi ja helpommin lähestyttäväksi henkilöksi silloin, kun 

kaikki ei mennytkään niin kuin olisi pitänyt. 

 

7.3.3 TYÖYHTEISÖN TUKI  

 

Työtovereiden kerrottiin olevan yksi tärkeä syy työssä jaksamiseen. Kaikki haastatellut 

kertoivat saavansa apua kollegoiltaan sitä tarvitessaan. Erityisesti teknisten alojen 

miespuoliset haastatellut painottivat työyhteisön mukavaa ja huumoripitoista ilmapiiriä, jonka 

jäsenenä oli mukava olla. Työkavereita kuvattiin yleisesti auttavaisiksi. Sosiaali- ja 

terveysalan opettajat kertoivat saavansa nuoremmilta juuri työelämästä tulleilta kollegoiltaan 

jonkin verran vinkkejä siitä, kuinka työelämässä nykyään toimitaan. Ikääntyvät ammatilliset 

opettajat taas kertoivat auttavansa nuorempia työkavereitansa työorganisaation kulttuuriin 

liittyviä toimintatapoja koskevissa asioissa. Tällaisen vuoropuhelun kerrottiin olevan 

kuitenkin melko satunnaista ja sidoksissa siihen, kuinka läheisiä työtovereita juuri tulleesta 

nuoresta opettajasta ja jo pitkään talossa olleesta opettajasta tuli. Keskusteluissa tuotiin esille 

toive järjestelmällisestä mentoroinnista, jossa erilaisista toimintatavoista keskusteltaisiin 

säännöllisesti ja opittaisiin toisilta kollegoilta. Vaikka opettajan työ perinteisesti on melko 

itsenäistä, puheissa kuulsi halu toimia myös opetustilanteissa välillä työpareina. Näin 

kollegalta voisi oppia myös käytännön työtaitoja. 
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” kaikkein positiivisimmat opetuskokemukset on omasta mielestäni olleet 

silloin(.) kun on tehnyt joidenkin kanssa yhteistyötä(…) ja sitten se(.) että löytää 

yhteisen sävelen noitten nuorten kanssa…” N58 

 

 

Työkavereiksi luettiin omat kollegat, mutta myös toimistohenkilökunta. 

Toimistohenkilökuntaa kiiteltiin yleisesti avusta tietoteknisissä ongelmissa. Sen sijaan kukaan 

haastatelluista ei maininnut saavansa apua ongelmiinsa omalta esimieheltään. 

 

7.3.4 VUOROPUHELU OPISKELIJOIDEN KANSSA 

 

Vaikka opiskelijat asettivat haasteita ammatillisen opettajan työlle, pidettiin heitä kuitenkin 

myös opettajan työn voimavaratekijänä. Ammatillinen opettaja on aitiopaikalla seuraamassa 

nuoren opiskelijan kasvamisen aikuiseksi ja samalla ammattilaiseksi omalla alallaan. Moni 

haastateltu toi esille ihmetyksen, kuinka koko luokkaa häiritsevästä opiskelijasta viimeisenä 

opiskeluvuotena kasvoi ammatistaan ylpeä lähihoitaja tai sähköasentaja. Oppilaitoksen 

ilmapiiri nuorine opiskelijoineen riitti antamaan voimavaroja työlle. 

 

”mutt’ ku mä tuun tuohon aulaan(.) ja mä nään opiskelijoita(..) niin tule(.), että 

’vau!’ ”N 62 

 

”Sitten (.)että aina on kiva mennä sinne luokkaan(..)vaikka sieltä kuuluis’ 

mitä(..) Koska jokainen tunti on erilainen (.)ja jokainen päivä on erilainen(.) ja 

siellä on kuitenkin aina semmoisia nuoria(.)joitten kanssa on kiva olla( …) 

Siellä on hauskaa monesti(.) useimmiten hauskaa.” N 63 

 

Opettajan perustyöstä, opettamisesta ja luokkatilanteista pidettiin yleisesti. Moni haastateltu 

opettaja kertoi keskustelevansa tunneillaan paljon opiskelijoiden kanssa, jotta ymmärtäisi 

nuorten erilaista maailmaa suhteessa omaansa.  

 

7.3.5 HUUMORI JA ITSEIRONIA 

 

Ikääntyvät ammatilliset opettajat näyttivät omaavan hyvän huumorintajun ja tilannekomiikan. 

He kertoilivat erilaisista sattumuksista sekä tuntitilanteissa että työssä yleensä. Ammatillisen 

opettajan uraa taaksepäin tarkastellessaan he löysivät omasta käytöksestään huvittaviakin 

piirteitä, joita nostettiin nauraen esille.  
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”…vaikka kyllä mulla välillä tuntuu(.) kun mää meen kotiin(.) että mää vedän 

itteni vessasta alas.(..) Oikeesti!(nauraa)(…)Mutta sitten ajattelee(.) että  kyllä 

tästä nousee sitten!” N45 

 

Merkillepantavaa oli, että asiat, joille naurettiin, oli tapahtunut itselle, eikä jollekin toiselle 

työkaverille tai opiskelijalle. Tämä seikka kuvaa hyvää itsetuntoa, mutta toisaalta huumoria 

käytettiin myös selviytymiskeinona hankalien asioiden ylitse pääsemiseksi. 

 

7.3.6 VAPAA-AJAN HARRASTUKSET VOIMANLÄHTEENÄ 

 

Voimavaroista puhuttaessa opettajat toivat poikkeuksetta esille fyysisen kuntonsa vaalimisen 

jollakin tavalla. Yllättäen esille nousi aamuvoimistelu yhtenä kunnon vaalimisen muotona 

ennen työpäivää. Toinen haastatelluista miespuolisista opettajista kertoi voimistelevansa joka 

aamu ennen työhön lähtöä. Näin koordinaatiokyky parani ja nivelten jäykkyys väheni. 

Kuntosalien lisäksi liikuntaa harrastettiin ulkoilemalla sekä sienestämällä ja marjastamalla. 

Liikunnan koettiin antavan paremmat yöunet sekä poistavan työstressiä. Työnantajan 

tarjoamia liikunta- ja kulttuuriseteleitä arvostettiin: kuntosalikortti tuli ostettua helpommin, 

kun maksajana olikin työnantaja eikä työntekijä itse. Moni haastatelluista kertoi myös 

kävelevänsä työmatkat.  

 

”Mää hiihdän(.) käyn vatsatanssissa ja ostin uudet luistimet(..)Saa lastenlasten 

kanssa käydä luistelemassa(..) Sitten kun ei tarvi raahata tavaroita kotoa tänne 

koululle(.)niin sitten kävelen töihin tuolta rantalenkkiä(..) Se on semmonen 

voimavara(..)” N58 

 

Käveleminen herätti aamulla työpäivään ja auttoi unohtamaan työhuolet iltaisin ennen kotiin 

paluuta. Haittapuolena työmatkakävelylle mainittiin työpäivään tarkoitetun opetusmateriaalin 

kantaminen. Opetusmateriaaliahan kertoivat päivittävänsä yleisesti kotona. 

 

7.3.7 OSA-AIKAELÄKE 

 

Osa-aikaeläke nousi haastattelussa esille voimavaroja lisäävänä tekijänä. Jo osa-aikaeläkettä 

nauttivat kertoivat arvostavansa suuresti työnsä keventämistä tällä tavalla. Vaikka osa 

haastatelluista kertoi käyttävänsä eläkepäiviänsä opetustyönsä suunnitteluun, koettiin sekin 
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positiivisena asiana: näin oma työ saatiin kunnialla hoidettua, eikä ikääntyvien opettajien 

pelkäämää iästä johtuvaa syrjintää ollut havaittavissa. Osa-aikaeläkkeen ansioista moni jo 

isovanhemman rooliin ehtinyt ammatillinen opettaja kertoi pystyvänsä toimimaan 

sijaishoitajana lastenlastensa sairastuessa. Isovanhemman roolia pidettiinkin tärkeänä 

voimavaratekijänä omaa ikääntymistä käsiteltäessä. Toisaalta taas ikääntyneen opettajan omat 

vanhemmat saattoivat tarvita paljonkin apua, joten huojennettu työaika antoi myös tähän 

enemmän resursseja. Oman puolison eläkkeellä olo vahvisti halua jättää työelämä taakse. 

Tämä oli nähtävissä erityisesti naispuolisilla haastatelluilla. Sen sijaan miehillä tällaista 

argumenttia ei ollut nähtävissä. Useinhan puolisoista mies on vanhempi, mikä voi vaikuttaa 

eläköitymisjärjestykseen. 

 

”No ei minulle oo siitä mitään hyötyä(.) kun emäntä tekkee täyttä päivää(.)niin 

tota(.) pitäis’ vaan kotona enemmän siivota.” M57 

 

Osa-aikaeläkkeen edut tulivat esille työviikon alkaessa; siinä, missä kokoaikatyötä tekevä 

kollega kärsi rikkinäisestä yöunesta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, osa-

aikaeläkeläinen osasi nauttia siitä, ettei sunnuntaita tarvinnut käyttää opetuksen suunnitteluun 

eläkepäivän osuessa maanantaipäivälle.  Nuoremmat haastateltavat, jotka itse eivät vielä 

olleet päässeet maistamaan osa-aikaeläkkeen vapautta, tarkastelivat asiaa työyhteisön 

näkökulmasta. He toivat esille sen, että yhteinen työnsuunnittelu sekä muu vastuu, kuten 

ryhmänvastaavan rooli, tahtoivat jäädä kokopäivätyöläisille ja näin syödä nuorempien 

jaksamistaan. Samaan työyhteisöön ei siksi toivottu kovin montaa osa-aikaista työntekijää 

samaan aikaan. Eläkkeelle työntäviä tekijöitä, kuten ikärasismia tai ikääntyvän opettajan 

jättämistä kehittämistyöryhmistä pois, ei tässä tutkimuksessa ollut havaittavissa. 

 

Osa-aikaeläkettä pidettiin myös eräänlaisena työuran ja eläkkeen välivaiheena. Moni 

työnimua kokenut ikääntynyt opettaja halusi itselleen pehmeämmän laskun uuteen 

lähestyvään elämäntilanteeseensa. Tässä välivaiheessa haluttiin selkeästi rajata työtä sekä 

suunnata ajatuksia työelämästä poispäin. 

 

”sillon ku mä jäin osa-aikaeläkkeelle(.) niin mä huomasin(.)että se ahdista(.), 

että tuota on niinku semmosta vapaa-aikaa (.) että ei oo koskaan ennen ollu(..). 

Miten mä sen teen(.) mutta nyt se on muuttunukkin ihan toisinpäin(.) että tota 
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(.)siellä on niin paljon niitä aktiviteettejä(..) että nyt tuota(.) niin sit miettii 

vaan(.) että kun sitä sais enemmän sitä aikaa.” N62 

 

” pikkuhiljaa rupee miettimään(..) että kohta tämä loppuu(.) ja tota mä oon 

niinku jättänyt jo sellasen (..)niin kun turhanpäiväisen kouluttautumisen pois.” 

N62 

 

7.3.8 TYÖN SISÄLLÖLLINEN RAJAAMINEN  

 

Henkilöt, jotka eivät itse olleet osa-aikaeläkkeellä, toivat esille toivomuksen työn 

sisällöllisestä rajaamisesta jaksamiskeinona. Työn sisällöllinen rajaaminen oli siis monelle 

tämänhetkinen haaste, mutta se nähtiin tulevana voimavarana. Yksi haastatelluista opettajista 

oli valmis jopa alentamaan palkkaansa, mikäli pystyisi jotenkin itse vaikuttamaan työnsä 

sisältöön.  

”Kyllä mää ainakin olisin vaikka palkastakin(..) että ois vähemmän(.)mutta että 

vois jotekin vaikuttaa siihen omaan työhönsä enemmän(..) Mutta nyt ei voi 

vaikuttaa(.) ne vaan tulee jostain(…)tai että sitten vois keskustella sen saman 

alan opettajien kanssa niistä sisällöistä(…)enemmän tällasta mentorointia  tai 

sen tyyppistä(.)Se olisi jotenkin ihan järjestelmällistä(.)se ei olis sitten 

sattumanvaraista vaan se on myös sitä(.)että vois nuorelta oppia” N58 

Tässä puheenvuorossa kuulsi epätoivo siitä, että riviopettajaa ei kuultu hänen 

toivomuksissaan, jotka usein olivat samassa linjassa ammatillisen osaamisen kanssa. Kaikille 

työn rajaaminen ei siis vielä ollut toteutunut voimavaratekijä. Näillä henkilöillä oli intuitio 

siitä, että tällainen toimenpide auttaisi heitä kuitenkin jaksamaan paremmin ammatillisen 

opettajan työssä. Koska opetustyön sisällön rajaaminen oli hankalaa, muuta työtä pyrittiin 

rajaamaan niin, ettei vapaaehtoisesti enää otettu osaa erilaisiin projekteihin tai muihin 

kehittämistöihin. 
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8 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimuksen luotettavuuden eräs kriteeri on tutkimusprosessin kuvaaminen mahdollisimman 

tarkasti (Hirsjärvi ym. 2005, 208). Hain tutkimuslupaa (liite1) kahteen toisen asteen 

oppilaitokseen Itä-Suomen alueella ja sain ne. Tutkimushaastattelut suoritettiin yksilöllisin 

teemahaastatteluin. Haastateltavina oli yksitoista yli 45-vuotiasta toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa opettavaa opettajaa kahdesta eri oppilaitoksesta.  

 

Teemahaastattelut puolsivat paikkaansa haastattelumuotona, sillä tutkimushenkilöillä oli 

kustakin eri teemasta vaihteleva määrä kerrottavaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75 -77). 

Haastatellut opettajat olivat kertojina kovin erilaisia. Siinä, missä muutama haastateltu kertoi 

värikkäästi ja vähän aiheesta lipsuenkin eri teemoista, kaksi haastatteluun osallistunutta 

henkilöä ehkä jännitti tilannetta niin, että ilman tarkentavia lisäkysymyksiä uutta 

informaatiota olisi tullut vain niukasti.  Teemahaastattelu suo onneksi mahdollisuuden esittää 

tarkentavia kysymyksiä aiheesta vaihtelevasti eri henkilöiden välillä. Tämä lisäsi siis saadun 

tiedon määrää kahden haastateltavan kohdalla. Mietin näitä kahta haastattelua jälkeenpäin ja 

ajattelin oman ammattitaitoni tutkijana olevan yksi syy laihaan informaatioon. 

Haastatteluprosessien aikana huomasin, että osa haastateltavista tarvitsee pidemmän ajan 

tuottaakseen ajatuksia eri teemoista. Saatoin aluksi olla hieman liian kärsimätön näiden 

kahden haastateltavan suhteen.  

 

Haastattelutilanteet nauhoitettiin jatkokäsittelyä varten. Tämä paransi mielestäni tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä muistivirheet vastauksista jäivät näin pois. Haastateltavani eivät 

häiriintyneet siitä, että haastattelut nauhoitettiin, vaan ne, jotka valikoituivat haastateltavaksi, 

pitivät sitä itsestään selvänä tapana tallentaa haastattelu. Pyrin saamaan haastattelutilanteista 

mahdollisimman leppoisia ja häiriöttömiä. Aluksi keskustelimme usein muista asioista, kuin 

varsinaisesta tutkimuksesta. Tämä esipuheeksikin kutsuttu aloitus (Eskola & Vastamäki, 

2001, 30 -33) sai uuden tilanteen tuoman jännityksen laukeamaan ja tutkimushenkilöni 

virittäytymään itse tutkimukseen. Laitoin nauhoittavan MP3-soittimen nauhoittamaan jo tänä 

aikana, jotta haastateltavat tottuisivat nauhoitustilanteeseen ja uskaltaisivat luontevasti puhua 

asioistaan. Kerroin esimerkiksi opinnoistani Jyväskylän yliopistossa ja siitä, kuinka jaoin 

aikani päätoimisen opettajan työni ja opintojeni välillä. Vähitellen siirryimme käsittelemään 
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tutkimusaihetta. Kerroin tutkimuksen luottamuksellisuudesta ja allekirjoitimme 

tutkimusluvan. Tämä on eräs tutkimuksen eettinen näkökulma; tutkittavan on oltava tietoinen, 

mihin on ryhtymässä sekä siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi 

omalta osaltaan keskeyttää koska vain. Vaikka tutkimushenkilöt olivat saaneet jo 

rekrytoimisvaiheessa haastattelurungon nähtäväksi, kertasin sen aluksi jokaisen haastateltavan 

kohdalla. Haastattelujen lopuksi ”sana oli vapaa”. Toisin sanoen, mikäli joku asia jäi 

kertomatta, sen saattoi vielä tuoda lopuksi esille. Kaksi haastateltavaa otti yhteyttä 

haastattelun jälkeen ja pyysi lisäämään haastatteluunsa oleellisen asian, joka ko. tilanteessa oli 

unohtunut tai jäänyt muuten kertomatta. Toisessa näistä haastatteluista haastattelutila oli 

hieman ongelmallinen, sillä haastateltavan työkaverit kävivät haastatteluhuoneessa aika ajoin, 

mikä häiritsi hieman keskittymistä. Olin kuitenkin helpottunut, kun haastateltava halusi kertoa 

myöhemmin minulle asioita, jotka jäivät haastatteluhetkellä kertomatta. Mikäli tekisin 

haastattelut uudelleen, pyrkisin varaamaan itse jokaisen haastattelutilan ja näin takaamaan 

häiriöttömän haastattelutilanteen. 

 

En pitänyt varsinaista tutkimuspäiväkirjaa, joka näin jälkeenpäin olisi jossakin kohdin 

puoltanut paikkaansa. Minulla on kuitenkin tietokoneella kerättynä tutkimusprosessin aikana 

syntyneet erilaiset dokumentit. Niistä selviää kunkin dokumentin tallennusajankohta.  

 

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen kuuluu tutkimushenkilöiden identiteetin 

suojeleminen (Pietarinen 1999). Olen erotellut valmiissa työssäni tutkittavat toisistaan 

pelkästään sukupuolen ja iän perusteella. Tämä on perusteltua siksi, että ikähaitari ikääntyvien 

työntekijöiden tutkimuksessa on kaksikymmentä vuotta (45 -65). Ikä voi vaikuttaa henkilön 

kokemukseen tutkittavasta asiasta. Lisäksi miehillä ja naisilla on sukupuolensa vuoksi 

erilainen käsitys useista asioista. Esimerkkinä tästä kasvattajan roolin vahvasti opettajan 

työhön kuuluvana tekijänä toi esille mieshenkilö. Tämä johtunee siitä, että perheiden 

rikkoutuessa lähivanhempi on usein äiti. Tämän vuoksi rikkinäisistä perheistä tulevat 

opiskelijat kaipaavat miehen ja isän roolimallia. Haastateltavien henkilöiden 

tunnistamattomuutta olen pyrkinyt edistämään myös jättämällä kertomatta oppilaitosten 

nimiä, joissa tutkimushaastattelut on suoritettu.  Litteroitu haastatteluaineisto sekä 

haastattelunauhoitukset tulen hävittämään heti, kun tutkielmani on hyväksytty. Pidän 

aineiston keruutani ja sen käsittelyä luotettavana. 
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9 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville yli 45-vuotiaiden toisen asteen 

ammatillisessa koulutuksessa opettavien opettajien työhön vaikuttavia ikääntymismuutoksia, 

ikääntymisestä johtuvia haasteita sekä minkälaisia voimavaroja ikääntyminen tuo 

ammatillisen opettajan työhön.  

 

Teoreettisena viitekehyksenä toiminut Parkatin ym (2001) tutkimus ikääntyvien ammatillisten 

opettajien haasteista nousi myös tässä tutkimuksessa esille. Päätuloksena voidaan todeta, että 

ikääntyvä ammatillinen opettaja kärsii oman työn hallinnan puutteesta, jatkuvasta muutos- ja 

aikapaineesta sekä kokee riittämättömyyden tunnetta opiskelijoitaan kohtaan. Toisaalta taas 

ikääntyminen ja kokemus ovat tuoneet aikaisempaa enemmän varmuutta kohdata hankalat 

tilanteet ja selvitä niistä. Ikääntyvät ammatilliset opettajat peräänkuuluttavat työnsä rajaamista 

mielekkääksi, hallittavaksi kokonaisuudeksi. Työn rajaaminen voisi auttaa opettajien esille 

tuomien muisti- ja väsymisongelmienkin helpottamisessa. 

 

Omaa ikääntymistä tarkasteltiin suhteessa muihin samanikäisiin ja tässä aineistossa – aivan 

niin kuin aikaisemmissa tutkimuksissakin (esim. Paloniemi 2004) - hyvän toimintakyvyn 

omaavat henkilöt kokivat itsensä omaa varsinaista ikäänsä nuoremmiksi. 

Ikääntymismuutoksista muistin huononeminen ja työpäivän jälkeinen väsyminen voi toki 

osaksi johtua ikääntymisestäkin, mutta varmasti nykypäivänä työn pirstaleisuudella ja 

nopeatempoisuudella voi olla osansa asiassa.  

 

Ikääntyvän ammatillisen opettajan selviytymiskeinoksi näytti muodostuvan positiivinen 

asenne työhön, huumori - jopa itseironia- sekä hyvä itsetunto. Oman opettajuuden 

muotoutumista ja työuralla tapahtuneita karikoita tarkasteltiin mielellään huumorin avulla. 

Hyvää itsetuntoa kuvasi se, että itselle ja omalle aikaisemmalle käytökselle osattiin nauraa. 

Toisaalta, haastattelutilanteessa hankalien asioiden esille tuominen saattoi olla helpompaa 

huumorin avulla kuin vain asioista kertomalla. Ikä näytti kuitenkin tuovan vahvuutta kohdata 

erilaisia työn haasteita uudella tavalla. Costa (2000) ja Ilmarinen (2001) puhuvat samasta 

asiasta parempana elämänkontrollina.  
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Ikääntyvälle ammatilliselle opettajalle haasteeksi muodostunut oman työn hallinta sekä 

työorganisaatiossa käytetyt erilaiset tietokoneohjelmat yhdistettynä aikapaineeseen näyttää 

huonontavan opettajan työssä jaksamista. Tämän tutkimuksen valossa tavallisella 

riviopettajalla on liikaa erilaisia tietoteknisiä työvälineitä. Vaikka tuntitilanteessa internetiä 

käytettiin luontevasti, työn suunnitteluun tarkoitetut tietokoneohjelmat aiheuttivat harmia 

ikääntyville opettajille. Nämä tietokoneohjelmat koettiin hankaliksi hallita ja käyttää, mutta 

osasyynä osaamattomuuteen saattoi olla myös hallinnollisen työn siirtyminen tavalliselle 

riviopettajalle. Osaamattomuus näytti heijastuvan työntekijän jokapäiväiseen työstä 

selviytymiseen.  Tietotekniikka herätti kuitenkin tässä tutkimuksessa sekä positiivisia että 

negatiivisia kannanottoja. Vaikka erilaiset tietotekniset kirjausohjelmat koettiin hankaliksi 

käyttää, oltiin hyvin perillä siitä, että nuorille opiskelijoille tietotekniset välineet ovat tätä 

päivää. Ammatillisen opettajan työn sisällön muutos näkyi tässä selvästi. Uran alkuaikoina 

työtä tehtiin luokissa ja opiskelijakeskeisesti, kun taas nykypäivänä työn yhdeksi välineeksi 

on tullut sosiaalisen median välineet, jotka pitäisi helpottaa opettajan työtä, mutta eivät 

selvästikään sitä tee. Tämän hetken ikääntyvät ammatilliset opettajat voivat olla ns. 

”väliinputoajaryhmä” sosiaalisen median käyttäjinä. Seuraava sukupolvi ottaa nämä välineet 

luontevasti käyttöönsä, sillä heille se on osa opettajan työtä heti uran alusta alkaen. 

 

Kokemuksensa myötä opettajat pystyivät selviytymään opetuksen ruuhkautumisesta 

priorisoimalla työtään. Työelämän hektisyys aiheutti tässä tutkimuksessa odotetusti 

kokopäiväiselle työntekijälle aikapainetta. Sen sijaan yllätys oli, että myös osa-aikaeläkettä, 

jonka tarkoituksena on ollut auttaa ikääntynyttä työntekijää pysymään työssään pidempään 

helpottamalla hänen työtaakkaansa, ei käytettykään kokonaan lepäämiseen, vaan oppituntien 

valmistelemiseen. Tämä argumentti saa puoltamaan ajatusta ikääntyvän työntekijän työn 

rajaamisesta hänelle mielekkääksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kun sekä tutkimustieto 

että käytänteet työelämässä muuttuvat nopeassa tahdissa, ikääntyvän täytyy tehdä valintaa 

siitä, mitä hän pystyy omaksumaan ja mikä on toisaalta jätettävä oman osaamisalueensa 

ulkopuolelle. Opettajuuden käsite on selvästi muutoksessa. ”Vastausautomaatista”, jollaiseksi 

moni opettajan ammatin mieltää, tuleekin nykypäivänä hieman kapeamman sektorin 

asiantuntija.  
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Ammatillisen opettajan työssäjaksamisen kulmakivenä näyttää tässä tutkimuksessa olevan 

vahva ammattitaito siinä ammatissa, johon ammatillinen opettaja opiskelijoitaan kouluttaa. 

Samaan lopputulokseen ovat tulleet Vertanen (2002) ja Tiilikkala (2004) omissa 

aikaisemmissa tutkimuksissaan ammatillisista opettajista. Hyvään opettajuuteen 

ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan jatkuvaa omaehtoista kouluttautumista, tietojen 

päivittämistä opetettavasta alasta ja työelämäyhteistyötä. Opetusmateriaalin pitäminen ajan 

tasalla on kuitenkin vain osa nykypäivän ammatillisen opettajan työssä tapahtuvista 

muutoksista. Yritysmaailmasta oppilaitoksiinkin rantautuneet organisaatiomuutokset yhdessä 

jatkuvien opetussuunnitelmamuutosten ja muun kehittämistyön kanssa vie ikääntyvän 

ammatillisen opettajan motivaatiota muuttaa hyväksi havaittuja käytäntöjä.  Värri (2001) 

käyttää omassa tutkimuksessaan tästä asiasta nimitystä muutosagenttius. Ikääntyvien 

opettajien keskuudessa jatkuva muutos koetaan raskaaksi erityisesti siitä syystä, että 

kokemukset aikaisemmista muutoksista eivät ole tuoneet pelkästään positiivisia muutoksia 

työn sisältöön.  

 

Myös tässä tutkimuksessa oli nähtävissä eläkkeelle vetotekijät, kuten lapsenlasten 

olemassaolo, tai puolison eläkkeellä olo. Osa-aikaeläke näytti viehättävän enemmän 

naispuolisia haastateltavia. Naisten osallistuminen iäkkäiden vanhempiensa sekä 

lastenlastensa hoitoon, sai myös tässä tutkimuksessa tekemään osa-aikaeläkepäätöksen. 

Aikaisemmat tutkimukset osa-aikaeläkkeen käyttäjistä ovat samansuuntaisia (Costa ym. 2006, 

Hakanen 2005). Osa-aikaeläke voi olla myös ainoa selviytymiskeino viimeisinä työvuosina 

hektisessä työelämässä pysyäkseen. Osa-aikaeläkkeen ansioista opetustunteja lukuvuodessa 

on vähemmän, joten myös valmisteltavaa on vähemmän. Näin ikääntyvä ammatillinen 

opettaja selviää kasvojaan menettämättä työurastaan. 

  

Yhteiskunnan vaatimukset työurien pidentämisestä esimerkiksi kannustinkarttuman avulla ei 

noussut tässä tutkimuksessa esille. Kannustinkarttuman käyttäjiksihän on aikaisemmissa 

tutkimuksissa profiloituneet juuri akateemisesti koulutetut, työnimua kokevat, hyvän 

terveyden omaavat henkilöt (Karinsalmi ym. 2008). Sen sijaan työtä tässä tutkimuksessa 

haluttiin siis selkeästi rajata sekä ajallisesti osa-aikaeläkkeen muodossa, että työn sisällön 

suhteen. Tämä vaatimus on ristiriidassa uuden vuonna 2011 astuvan lain kanssa, jonka 

ansiosta osa-aikaeläkkeelle voi jäädä vasta 60 -vuotiaana, nykyisen 58-ikävuoden sijaan.  
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Opiskelijoiden omien ongelmien sekä ikäeron tuoman erilaisen maailmankuvan vuoksi 

opiskelijat koettiin haastaviksi. Opiskelijoiden ongelmia pyrittiin kuitenkin selittämään ja 

ymmärtämään sekä luomaan sellainen oppimisympäristö, joka kantaisi jokaista opiskelijaa 

mahdollisimman pitkälle. Kyynistymistä pyrittiin välttämään ja mieluimmin jonkun 

opiskelijan kohdalla tapahtunut epäonnistuminen laitettiin kasvatusongelmien syyksi. 

 

Opiskelijat nähtiin kuitenkin myös voimavarana. Parasta antia opettajan työssä olikin ns. 

perus- eli opetustyö, jossa saattoi olla kiinteässä yhteydessä erilaisten opiskelijaryhmien 

kanssa. Vaikka ammatillisen opettajan työ nuorisoasteella näyttää olevan pitkälti 

kasvatustyötä, kokivat opettajat saavansa tässä tutkimuksessa voimia siitä, kun näkivät 

suurimman osan opiskelijoista kasvavan sekä vastuullisiksi aikuisiksi että ammattinsa 

osaaviksi työntekijöiksi. Opiskelijaohjaus työelämäjaksoilla antoi myös opettajalle 

mahdollisuuden kurkata työelämän muuttuviin käytänteisiin. Opettajat peräänkuuluttivat 

kiinteämpää yhteistyötä työelämän kanssa ja tämä toive on vahvasti esillä myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Tiilikkala 2004).  

 

Aikaisemmat tutkimukset ammatillisista opettajista ovat keskittyneet selvittelemään opettajan 

työn haasteita. On hyvä, että haasteet pystytään määrittelemään. Vielä tärkeämpää on 

kuitenkin tiedostaa ne voimavaratekijät, jotka auttavat ikääntyvää ammatillista opettajaa 

jatkamaan haasteellisessa työssään. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen ( Launis ym. 2005) 

tässä tutkimuksessa haastatellut saivat palautetta työstään sekä opiskelijoiltaan että 

työtovereiltaan. He kokivat, että työkaveriin pystyi tukeutumaan ja nämä olivat yksi painava 

syy työssäjaksamisessa. Yllättäen tukea ei koettu saatavan lähiesimiehiltä - 

toimistotyöntekijöiltä kylläkin. Tämä voi johtua molempien oppilaitosten käymistilasta. 

Organisaatiomuutokset syövät kaikkien työntekijöiden voimavaroja ja riviopettaja voi tarvita 

tavallista enemmän tukea työssään kuin normaalisti. Toimistohenkilökunnalta saatu tuki 

korostuu nähtävästi tietokoneohjelmien hyvästä hallinnasta ja opettajankin ohjaamisesta ja 

avustamisesta niissä. 

 

Ikääntyvä ammatillinen opettaja joutuu tasapanottelemaan työelämässä, jossa vaa’an toisessa 

päässä on haasteet ja toisessa taas ne voimavarat, joilla hän jaksaa työssään. Näiden kahden 
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suhteesta – ts. kumpi pää on raskaampi - riippuu työuran jatkuminen (kuvio3) 

 

 

Kuvio 3. Ikääntyvän ammatillisen opettajan työssäjaksamisen tasapainokaavio 

 

Johtopäätöksenä ikääntyvän ammatillisen opettajan työssä selviytymisestä voidaan todeta, että 

jaksaakseen jatkuvassa muutospaineessa, työn sisältöä tulisi rajata mielekkäämmäksi ja 

hallittavammaksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus rajata työtä on hakea 

osa-aikaeläkettä. Tämä mahdollisuus koskee tänä vuonna vielä 58-vuotiaita ja sitä vanhempia 

henkilöitä. Ensi vuoden alusta ikäraja siirtyy koskemaan kaksi vuotta vanhempia henkilöitä. 

Kun tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteiskunta ei pysty tulevaisuudessa vastaamaan 

ikääntyvien työntekijöiden toiveeseen työnrajaamisesta työajan suhteen, tulisi työnantajan 

osata rajaaminen tehdä työn sisällön suhteen. Jatkossa tulisikin tutkimus ikääntyvistä 

ammatillisista opettajista keskittää työn sisällön tutkimiseen. Toisin sanoen mistä yksittäisen 

ikääntyvän ammatillisen opettajan työ koostuu ja miten sitä voisi rajata, jotta opettaja jaksaisi 

paremmin ja pitempään työelämässä.  

  

Haasteena Voimavaroina

Ikä ja kokemus

Työn rajaaminen

Ajassa pysyminen

Itsestä huolehtiminen

Vuorovaikutus

Aikapaine

Työn sisällön muutos

Toimintakyvyn 
muutokset
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Sahakatu 12 
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Rehtori XXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXX 

XXXXXXX 

 

Haen tutkimuslupaa XXXXX ammattiopiston XXXX yksikköönne Pro Gradu – työtäni, 

”Ikääntyvien ammatillisten opettajien haasteet ja voimavarat” - aineiston hankintaa varten.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa eri 

ammattialoilla opettavien ikääntyvien (yli 45 – vuotiaiden) opettajien ikääntymisen myötä esiin 

tulevia haasteita ja voimavaroja. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikunta- ja terveystieteiden 

laitoksella, pääaineenani gerontologia. Pro gradu – työtäni ohjaavat TtT Tiina-Mari Lyyra ja LitT, 

Professori Harri Suominen. 

 

Tarkoituksenani on kerätä tutkimukseni aineisto ammattiopistonne Pieksämäen yksikössä 

työskentelevien opettajien keskuudesta teemahaastatteluna. Haastattelun arvelen kestävän noin 

tunnin / opettaja. Toivoisin haastatteluun vapaaehtoisesti osallistuvien olevan useammasta 

koulutussuunnasta.  

 

Tutkimukseni tulokset tulevat osaltaan antamaan tietoa siitä, kuinka ikääntyminen vaikuttaa 

ammattiopettajan työn tekemiseen ja haastatteluvastausten auttavan opettajien työn kehittämisessä 

niin, että yhä useampi pystyisi tekemään nykyistä pidemmän työuran. 
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SUOSTUMUS HAASTATELTAVAKSI AIHEESTA 

 ” IKÄÄNTYVIEN AMMATILLISTEN OPETTAJIEN HAASTEET JA VOIMAVARAT”  

 PRO GRADU – TUTKIMUSTA VARTEN 

 

 

 

 

 

 

Suostun teemahaastatteluun Pro gradu – tutkimuksen aiheesta ”Ikääntyvien ammatillisten opettajien 

haasteet ja voimavarat”. Keskustelutilaisuus nauhoitetaan. Olen tietoinen, että voin keskeyttää 

tutkimuksen kohdaltani milloin vain ja että antamani tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä 

henkilöllisyyteni paljastu ulkopuolisille missään tutkimuksen vaiheessa. 
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