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S
UKOLin jäsenrekisterissä oleville lukion kielten- 
opettajille lähetettiin helmikuussa 2015 kysely, 
jossa kerättiin tietoa lukioiden kieltenopetuk-
sesta, opettajien työmäärästä ja palkkauksesta.  
Sähköinen kysely lähetettiin 1 740 opettajalle, 
joista 328 eli 19 % vastasi siihen. 

Puolikkaat kurssit 
Jos jossakin aineessa syntyy kovin pieniä ryhmiä, lukios-
sa voidaan ottaa käyttöön niin sanotut puolikkaat kurssit. 
Tällöin lähiopetustuntien määrää vähennetään ja opiskeli-
jat suorittavat osan kurssista etäopiskeluna tai itsenäisesti. 
Puolittamisen ryhmäkokorajana pidettiin yleisimmin kah-
deksaa opiskelijaa.

Vastausten perusteella kurssien puolittaminen on arki-
päivää lukioissa. Taajamissa ja kaupungeissa opetusta on 
siirretty naapurilukioon; kursseja jaetaan tällöin koulujen 
kesken. Vastauksista ilmeni myös, että lukioissa yhdistetään 
A- ja B-oppimäärän opiskelijat samaan ryhmään. Vastaajat 
arvioivat menettelytapojen vaikutuksia kieltenopiskeluun 
seuraavasti: 

Ensimmäistä kertaa kurssien puolittamista kokeiltiin tänä vuonna. 
Saksan ryhmästä osa lopetti kahden kokonaisen kurssin jälkeen, 
ja loput jättivät saksan ensimmäisen puolitetun kurssin jälkeen. 
Ranskassa kaikki lopettivat kahden kokonaisen kurssin jälkeen, kun 
seuraava kurssi olisi ollut puolitettu.

Olen saanut tähän mennessä opettaa ryhmät loppuun, mutta jat-
kossa pieniä ryhmiä ei lukiossamme tarjota ollenkaan. Opiskelijat 
joutuvat ottamaan ne toisesta lukiosta tai suorittamaan itsenäisesti.

Ryhmäkoon vaikutus palkkaan
Puolikkaiden kurssien järjestäminen on vastausten perus-
teella alentanut opettajien palkkaa. Jos opiskelijoilla on kon-
taktiopetusta kaksi kolmasosaa kurssista, myös opettajan 
palkka on kaksi kolmasosaa normaalista. Joissain lukioissa 
on käytössä suoraan opiskelijamäärän mukaan määräytyvä 
prosenttipalkka: esimerkiksi 10 opiskelijan ryhmästä saa 

Herra varjele, 
tehdäänkö jossain niin?
Näin vastasi eräs SUKOLin lukiokyselyyn osallistunut opettaja 
kysymykseen, onko ryhmäkoon pienentäminen vaikuttanut 
opettajan palkkaan. Monille opettajille palkanalennukset ovat 
kuitenkin todellisuutta.
TEKSTI SARI SAARINEN JA ANNA HALME

täyden palkan ja 8 opiskelijan ryhmästä 80 %. Käytössä on 
myös kurssien yhdistäminen, jolloin opettaja saa esimerkik-
si kolmesta kurssista kahden kurssin palkan.

Vastanneista lähes puolet (45 %) kertoi saaneensa alen-
nettua korvausta vähintään yhdestä kurssista. Yleisimmin 
alennetun korvauksen sai kahdesta kurssista. Jopa 11 % 
vastanneista kertoi, että saa alennettua korvausta vähintään 
neljästä kurssista. 

Kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että ryhmäkokojen 
pieneneminen ei ole vaikuttanut heidän palkkaansa. Vas-
tauksissa kuitenkin todettiin, että kun perustetaan vain 
isoja ryhmiä, opetettavien kurssien määrä vähenee. Entis-
tä useampi opettaja opettaa useammassa oppilaitoksessa 
saadakseen opetusvelvollisuutensa täyteen. Osa vastaajista 
kertoi, että he ovat korvanneet menetetyt tunnit muiden ai-
neiden opetuksella. Seuraavat lainaukset ovat otteita kyse-
lyvastauksista:

Kielten valitseminen on vähentynyt ja kielten kurssien kokonais-
määrä on pienentynyt, joten jokaisella kieltenopettajalla on vähem-
män kursseja opetettavana ja siis pienempi palkka.

Rinnakkaisia opetusryhmiä on vähemmän ja opetusvelvollisuus 
nippanappa täyteen tai sitä pitää täydentää muilla tehtävillä.

Saksan loppukurssien ryhmiä tulee harvoin ollenkaan, mikä näkyy 
vähentyneenä työmääränä ja palkkana.

Kursseja on peruttu vähäisen opiskelijamäärän takia. Palkka on 
pienentynyt sen takia.

On vaikuttanut. Palkka putoaa huomattavasti ja minulla on jatkuva 
stressi siitä toteutuvatko kurssit vai eivät.

Huolestuttavaa on, että joka kymmenes kyselyyn vastan-
neista kertoi joutuneensa maksamaan palkkaansa takaisin 
takautuvasti, jos ryhmä on lopetettu kesken vuoden. Myös 
kurssien puolittamisesta ja sen myötä tuntien ja palkan su-
pistamisesta oli joissakin lukioissa päätetty kesken vuoden:
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Joskus on kursseja peruttu, ryhmä lope-
tettu ja olen maksanut kursseja takaisin 
palkastani kesken vuoden. Se on todella 
rankkaa, kurjaa ja ahdistavaa.

Palkkaa on peritty pois kesälomankin ai-
kana.

Kääntöpuoli: ylisuuret ryhmät 
Vastaajista 40 % kertoi, että heidän 
lukiossaan ei makseta korvausta yli-
suurista ryhmistä. Osa lukioista oli niin 
pieniä, että tarvetta korvauksen mak-
samiselle ei ollut. 

Lukioissa, joissa korvausta makset-
tiin, ylisuuren ryhmän raja vaihteli 18 
opiskelijasta 40 opiskelijaan. Yleisim-
min korvauksen sai, kun ryhmäkoko 
oli vähintään 30–36 opiskelijaa. 

Viime vuosina maksamisessa ei ole 
tapahtunut merkittävää muutosta, 
vaikka erityisesti englannin ryhmä-
koot ovat suurentuneet:

Ryhmäkoot englannissa ovat suhteellisen 
isot ja palkka sama kuin pienempien ryh-
mien opettajilla vaikka vuositasolla ope-
tusta on noin 200 opiskelijaa enemmän.

Opetan ainoastaan englantia, joten ryh-
mäkoot eivät ole pienentyneet. Päinvastoin  
ryhmäkoot ovat kasvaneet jatkuvasti, mutta  
se ei ole vaikuttanut palkkaan millään lailla.

Verkko- ja kampusopetus
Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti, 
että heidän lukiossaan annetaan kiel-
ten verkko-opetusta. Verkossa opete-
taan erityisesti B3-oppimäärän venä-
jää, espanjaa, ranskaa, italiaa ja saksaa. 
Myös A-englannin ja A- ja B1-ruotsin 
verkko-opetusta on jonkin verran. Vas-
tanneet opettajat kokevat verkko-ope-
tuksen lisäävän työtä ja vähentävän 
opiskelijamääriä:

Opetin italiaa verkossa. Työlästä – opet-
tajan yön tunteina tekemän palkattoman 
opiskelutyön ja jaksamisen mukaan niitä 
tehdään.

Neljännes vastaajista kertoi kam-
pusopetusta hyödynnettävän heidän 
lukioissaan. Kampusopetuksessa kiel-
tenopetusta keskitetään yhteen lu-
kioon, johon opiskelijat siirtyvät kou-
lupäivän aikana. 

Kyselyyn vastanneista opettajista 
valtaosa oli sitä mieltä, että kampus-
järjestelmä lisää kieltenopiskelun kes-
keyttämistä. Osa vastaajista piti kui-
tenkin järjestelmän hyvänä puolena, 
että se mahdollistaa kieltenopiskelun 
opiskelijamäärien vähenemisestä huo-
limatta. 

Ratkaisevinta järjestelmän toimi-
vuuden kannalta on se, ehtivätkö opis-
kelijat siirtyä lukiosta toiseen. Aikapu-
lan takia opiskelijat saattavat vaihtaa 
pitkän oppimäärän lyhyeen, jos sen 
opetusta on omassa lukiossa. Kam-
pusjärjestelmä on myös johtanut kiel-
tenopettajien virkojen vähentämiseen, 
ja siksi sen koetaan lisäävän lukioiden 
epätasa-arvoa. 

Oppimäärien yhdistäminen
Yksi kyselyn kohdista kuului: opete-
taanko teidän lukiossanne A- ja B-kie-
liä samassa ryhmässä? Noin puolet 
(51 %) vastasi, että oppimääriä ei yh-
distetä. 49 % vastaajista kuitenkin ku-
vasi oppimäärien yhdistämistä:

Saksassa ja ranskassa opetetaan samas-
sa ryhmässä. Opettaja koittaa selvitä luo-
vasti parhaansa mukaan ja mahdollisesti 
järjestää toisille tietokoneavusteista ope-
tusta, kun toiset ovat lähiopetuksessa ja 
päinvastoin.

Kerran oli. Toiset pihalle, kun ensimmäiset 
saa opetusta ja päinvastoin. Ei ne samaan 
aikaan voi siellä olla.

Abikurssit yhdistetään espanjan, ranskan 
ja saksan kielissä.

Osa vastaajista kertoi, että suurin 
syy yhdistämiseen on ryhmäkoko. Ko-
kemukset ryhmien yhdistämisestä ei-
vät ole olleet hyviä. Opetusta on vaikea 
saada oikealle tasolle, ja järjestely vaa-
tii paljon ennakkosuunnittelua:

Kyllä ainakin ruotsissa ryhmäkoot saatta-
vat valinnaisissa kursseissa olla niin pieniä, 
että ryhmät yhdistetään.
 
Mikäli kouluun tulee A-saksalaisia, -rans-
kalaisia tai -venäläisiä opetetaan heitä 
B2-ryhmien yhteydessä ja opettaja eriyt-
tää. Kokemuksena ovat olleet huonoja ja 
opettajalle erittäin rankkoja ja työteliäitä.

Todella haastavaa yhdistää ranskan ryh-
mät. Ei ole toiminut hyvin. Opetussuunni-
telma ei toteudu ja osalle opetus on liian 
helppoa ja osalle liian vaikeaa. Opettaja 
saa yhden kurssin palkan.

Tämä suunnitellaan jo keväällä seuraavaa 
lukuvuotta ajatellen, kun opiskelijoiden 
valinnat ovat selvillä. Opettajat valitsevat 
järkevimmin toisiinsa sopivat kurssit, esim. 
aihepiiriltään yhteen sopivat ja ne palki-
tetaan samaan palkkiin, jotta opettaja voi 
vetää ne samassa ryhmässä. Järjestely on 
opiskelijoille mielekkäämpää kuin oman 
ryhmän puolikkaat kurssit, mutta ei pal-
vele hyviä oppimistuloksia ja vaatii opet-
tajalta tuplamäärän työtä yhden kurssin 
palkan eteen.

Opettajien määrä
Vastaajista 41  % kertoi, että kielten- 
opettajien määrä ei ole vähentynyt vii-
me vuosina:

Määrä ei ole varsinaisesti vähentynyt, mut-
ta esim. pelkät saksan kurssit eivät riitä 
enää päätoimiseen tuntiopettajuuteen.

Muutoksia kuitenkin tehdään sitä 
mukaa, kun opettajat jäävät eläkkeelle. 
Vastaajista yli 10  % kertoi, että eläk-
keelle siirtyvän tilalle ei enää oteta 
uutta opettajaa. Tunnit jaetaan jäljelle 
jääneille kieltenopettajille, ja virkaa ei 
julisteta enää hakuun. Säästöt kohdis-
tuvat myös tuntiopettajiin:

Ensi vuonna ei enää palkata määraikaista 
päätoimista tuntiopettajaa vaan kursseja 
vähennetään. Pari vuotta sitten lakkasi 
saksan tuntiopettajan paikka. Tunteja on 
vähemmän kuin ennen.

SUKOLin kyselyn perusteella on syy-
tä huoleen. Säästöjen ja pienenevien 
opiskelijamäärien takia lukioissa teh-
dään opetusta supistavia ratkaisuja, 
jotka huonontavat merkittävästi myös 
kieltenopettajien työtilannetta.

TA U S TA A

KETKÄ VASTASIVAT 
KYSELYYN?
Kouluaste: • 57 % vain lukio • 25 % 
pääosin lukio • 10 % pääosin perus-
opetus, joitakin tunteja lukiossa • 8 % 
muut kouluasteet
Opetuskielet: • 42  % englanti • 38  % 
ruotsi • 35  % saksa • 31  % ranska  
• 13  % espanja • 10  % venäjä • 4  % 
italia • 3 % muu kieli
Kurssimäärät: • 55 %:lla yli 15 kurssia 
• 24 %:lla 10–15 kurssia • 21 %:lla alle 
10 kurssia


