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10. Työmotivaationi on



11. Työssäni tapahtuu muutoksia



12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut 

työtehtävät)



heikko kohtalainen hyvä erittäin hyvä erinomainen

Opetustilat 4 20 41 19 6

Käytettävissä

olevat

opetusvälineet

8 24 33 19 5

Käytettävissä

olevat taukotilat

22 21 30 11 3

Työajat 1 12 51 18 7

Työturvallisuus 1 14 42 24 7

13. Arvioi työympäristöä ja työoloja tuntiopettajan työssäsi:





Kommentteja

• lukitus

• kopiointi

• nuottitelineet

• matkakorvaukset

• liikuntatilojen lattiat, koulujen liikuntavälineet

• kaikuvat tilat

• palkka

• siivous

• omat varastokaapit ja varastotilat yleensä

• katsomo

• odotuskäytävien viihtyisyys

• siivous

• isojen tavaroiden siirtely

• oheismateriaali ja opetusvälineet











täysin eri

mieltä

osittain eri 

mieltä

ei 

mielipidettä

osittain 

samaa 

mieltä

täysin 

samaa 

mieltä

Keskiarvo

Pirkan opiston

työskentelyilmapiiri

on hyvä

2 6 13 31 39 4,09

Olen tervetullut

työpaikalle

0 1 15 22 53 4,4

Tunnen kuuluvani

työyhteisöön

4 13 15 35 24 3,68

Saan riittävästi

työtäni koskevaa

tietoa

henkilökunnalta

1 11 6 28 43 4,13

Yhteensä 7 31 49 116 159 4,07

14. Työyhteisö











15. Minkä tahon kanssa asioit ensisijaisesti opetukseen liittyvissä asioissa?



16. Minkä tahon kanssa asioit ensisijaisesti hankintoihin liittyvissä asioissa?



19. Haluaisitko käydä säännöllisiä kehityskeskusteluja suunnittelijan / 

apulaisrehtorin / rehtorin kanssa?



täysin samaa

mieltä

osittain samaa

mieltä

ei mielipidettä osittain eri mieltä täysin eri mieltä

Opetustuntimäärä

on toiveideni

mukainen

32 28 6 24 0

Määräaikainen / 

sivutoiminen

työsuhde sopii

elämäntilantee-

seeni

47 21 5 11 7

Tuntiopettajan 

työstä maksettava 

palkka on 

suhteessa 

työpanokseeni

24 28 5 20 13

20. Arvioi työtyytyväisyyttäsi tuntiopettajana
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Työtyytyväisyys

Opetustuntimäärä on toiveideni mukainen

Määräaikainen / sivutoiminen työsuhde sopii elämäntilantee-seeni

Tuntiopettajan työstä maksettava palkka on suhteessa työpanokseeni



21. Onko sinulle riittävästi mahdollisuuksia saada opettajan työtäsi tukevaa 

ammatillista vertaistukea / kollegiaalisuutta?



22. Mistä saat / haet vertaistukea ensisijaisesti?



täysin eri

mieltä

osittain eri 

mieltä

ei mielipidettä osittain 

samaa mieltä

täysin samaa 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Hallitsen 

hyvin 

opetusaineeni

2 0 1 22 67 92 4,65

Pedagogiset 

taitoni ovat 

hyvät

2 0 6 34 50 92 4,41

Saan 

opiskelijoilta 

riittävästi 

palautetta 

voidakseni 

kehittyä 

opettajana

1 10 4 44 33 92 4,07

Opetustyö 

opistossa on 

mielekästä ja 

palkitsevaa

2 5 3 33 48 91 4,32

Arvostan 

tuntiopettajan 

työtäni

2 0 1 27 61 91 4,59

Muut 

arvostavat 

tuntiopettajan 

työtäni

1 11 16 28 36 92 3,95

Työni ja 

vapaa-aikani 

ovat 

tasapainossa 

keskenään

4 17 9 27 33 90 3,76

Työn 

vaatimukset 

2 6 6 33 44 91 4,22

23. Arvioi tyytyväisyyttäsi ja työssä jaksamistasi tuntiopettajan seuraavien 

väittämien avulla
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TYÖTYYTYVÄISYYS

täysin eri mieltä osittain eri mieltä ei mielipidettä osittain samaa mieltä täysin samaa mieltä



Työtyytyväisyys

täysin eri mieltä
osittain eri 

mieltä
ei mielipidettä

osittain samaa 

mieltä

täysin samaa 

mieltä

Hallitsen hyvin opetusaineeni 2 0 1 22 67

Pedagogiset taitoni ovat hyvät 2 0 6 34 50

Saan opiskelijoilta riittävästi palautetta voidakseni kehittyä opettajana 1 10 4 44 33

Opetustyö opistossa on mielekästä ja palkitsevaa 2 5 3 33 48

Arvostan tuntiopettajan työtäni 2 0 1 27 61

Muut arvostavat tuntiopettajan työtäni 1 11 16 28 36

Työni ja vapaa-aikani ovat tasapainossa keskenään 4 17 9 27 33

Työn vaatimukset ovat tasapainossa voimavarojeni kanssa 2 6 6 33 44

Pystyn vaikuttamaan omaan työhöni oppilaitoksessa 2 12 6 40 31

Yhteensä 18 61 52 288 403



















Kommentit ja keskustelu

Asiakkaiden vähäisempi tyytyväisyys opetustiloihin verrattuna tuntiopettajien tyytyväisyyteen.

• Kommentti: jos opetus on alakoulussa ja opiskelija istuu epämukavasti johtuen alakoulun luokkatilassa olevista kalusteista, 

kokemus on oikeutettua. 

Lempoisten koulussa on opiston opettajien käytössä oma taukotila.

• Kaikki läsnä olleet tuntiopettajat eivät olleet tästä tietoisia Pirkkalan lukion opiskelijoiden taukotila on viikonloppuisin opiston 

kurssien/opettajien  käytettävissä

Työturvallisuus heikko

• Kommentti: joku opettaja voi ajatella, että opetamme tiloissa, joissa ei ole ketään muita. Opettaja sulkee opetuksen päätyttyä 

oven. Entä jos joku tyyppi tulee puskista. Ajatus voi hirvittää. 

Kurssipalautteista

• Kommentti: kurssipalaute voitaisiin kysyä aikaisemmin, ei vasta kuukausi kurssin päättymisen jälkeen. Se vaikuttaisi myös 

vastaamisaktiivisuuteen. 

• Erityisesti uusista kursseista olisi hyvä pyytää palautetta

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

• Kommentti: osin ei ole tasapainoa, koska tuntiopettaja on osan vuodesta työttömänä. 

Toiveita: virkistyspäivät, retket, ym. yhteinen tekeminen, verkostoitumista, kokouksia, tapaamisia, lisäkoulutusta

• Kommentti: pelkän tuntiopettajakokouksen lisäksi, joka on luonteeltaan virallinen, olisi hyvä olla muitakin 

tuntiopettajatapaamisia, jossa tilaisuus vaihtaa kuulumisia toisten opettajien kanssa.

Palkkatoive: 

- ruokapalkalla tullaan

- matkakorvaus, jos tulee kauempaa

Käsityöopettajat kokoontuvat eri paikoissa, jotta samalla nähdään eri tiloja. Se on hyvä. Samalla tilat tulevat tutuiksi, ja niistä saa 

myös ideoita opetukseen.

Älkää pitäkö opettajainkokousta samaan aikaan muiden lähialueiden opistojen kanssa.

Idea kehittää opettajainkokousta, kehittämispäivän järjestäminen


