
Luokanopettajien ja tasa-arvoisen 
perusopetuksen asialla
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Hyvän koulun puolesta 

Suomen Luokanopettajat ry on luokanopettajien oma 
pedagoginen opettajajärjestö. Jäsenemme ovat luokan- 
opettajia, erityisluokanopettajia, alakoulujen rehtoreita ja 
opiskelijoita. Edustamme kaikkia maamme yli 16 000:ta 
luokanopettajaa ja teemme runsaasti yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa.

Suomen Luokanopettajat ry tekee työtä 
luokanopettajuuden ja luokanopettajien hyväksi!

Tärkeimpiä tehtäviämme ovat opetuksen kehittämisen  
ja sen riittävien resurssien turvaaminen, luokanopettajien 
näkökulman esiin tuominen koulutuspoliittiseen 
keskusteluun sekä jäsentemme palkkauksen, työolo-
suhteiden ja ammatillisen kehittymisen edistäminen. 
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VESISANKARIT  |  PYÖRÄSANKARIT  |  JUOKSUSANKARIT  |  PALLOSANKARIT  |  TEMPPUSANKARIT www.kll.fi

Monipuolista
Sankarit-toimintaa!

Lisää liikettä koulupäiviin!

Tule mukaan vaikuttamaan! 

Voit liittyä jäseneksemme verkkokaupassamme tai 
täyttämällä jäsenliittymislomakkeen nettisivuillamme.

Tutustu toimintaamme
ja jäsenetuihin 
nettisivuiltamme: 
www.suomenluokanopettajat.fi
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Luokanopettaja on moniosaaja

Luokanopettaja on tiiviisti mukana lapsen arjessa ja on 
tärkeä henkilö hänen elämässään. Luokanopettaja opettaa 
luokalleen suurimman osan oppiaineista ja toimii luokkansa 
kanssa yleensä useita vuosia. Pätevä ja ammattitaitoinen 
luokanopettaja tarjoaa kaikille oppilailleen tasa-arvoiset ja 
laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä hyvät eväät elä-
mään. Nämä yhdessä sekä ehkäisevät että vähentävät myös 
syrjäytymistä yhteiskunnassa.

Luokanopettajan työ on intensiivistä ja opettaja kohtaa 
työssään monenlaisia vaatimuksia, joten työssä jaksamiseen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Luokanopettaja tuntee 
luokkansa parhaiten ja on siten asiantuntija sekä oman  
opetus- että kasvatustyönsä suhteen. On olennaista muistaa,  
että panostaminen kouluun ja opettamisen resursseihin  
koituu aina oppilaiden hyödyksi. 

Luottamus opettajan ammattitaitoa kohtaan on tärkeää. 
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YLI 90 %
SUOMEN KOULUISTA 

ON LIIKKUVIA KOULUJA.

Liikkuminen tukee oppimista, edistää työrauhaa sekä 
rakentaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Katso oman kuntasi Liikkuva koulu -toiminnan 
tilanne: liikkuvakoulu.fi/nykytila

Liikkuva koulu – aktiivisempia ja 
viihtyisämpiä koulupäiviä

Työhyvinvointia 
tukevat riittävät resurssit, 

kuten terveellinen työ-
ympäristö ja asianmukaiset 

työvälineet sekä työn 
vaativuutta vastaava 

palkka.
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Laadukas koulutus varmistaa jatkuvuuden

Jotta Suomen kouluissa olisi myös jatkossa päteviä ja moti-
voituneita luokanopettajia, on tärkeää, että luokanopettajan 
koulutus säilyy tulevaisuudessakin houkuttelevana. Kou-
lutuksessa tulee myös enenevissä määrin pitää yhteyttä 
käytännön koulumaailmaan, jotta koulutus pysyy kiinni ajan 
hengessä ja joustaa koulumaailman uudistusten mukaan. 
Jo ammatissa toimivilla opettajilla tulee olla myös riittävät 
mahdollisuudet täydennys- ja jatkokouluttautumiseen. 

Luokanopettaja on pedagogiikan ammattilainen. Tulevaisuu-
den koulussa monialaisuus on yhä tärkeämpää, ja opettajan 
on kyettävä entistä paremmin sitomaan eri oppiaineiden 
sisällöt yhteen sekä työskentelemään entistä enemmän
yhteistyössä myös muiden opettajien ja oppilashuollon 
kanssa. Korkeatasoinen koulutus varmistaa sen, että perus-
opetuksen taso säilyy Suomessa sillä korkealla tasolla, johon 
olemme täällä tottuneet.

Opettajan monipuolinen kouluttautuminen ja täydennyskoulutus
takaavat myös oppilaalle hyvän koulupolun.
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Leikki on tutkimisen 
korkein muoto.
Heureka – Oivaltamisen iloa!

Arvostusta ja kannustusta tarvitaan

Opettaja tarvitsee työlleen tukea ja arvostusta niin koulun kuin 
vanhempienkin taholta. Riittävien resurssien lisäksi on olennaista, 
että opettajan ammattitaitoon luotetaan ja että häntä kannuste-
taan oman näkemyksensä toteuttamiseen opetustyössä. 

Suomalainen luokanopettaja nauttii monien muiden maiden kollegoihinsa 
verrattuna laajasta autonomiasta. Tämä merkitsee sitä, että opettajalla on 
opetussuunnitelman puitteissa mahdollisuus suunnitella opetuksensa itse 
ja toimia omalla tavallaan ja omalla persoonallaan. Tämä on yksi maamme 
opetuksen vahvuuksista. 
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Peruskoulu on yhteiskunnan kivijalka

Suomalainen peruskoulu on edelleen rakenteellisesti 
toimiva ja ajanmukainen. Peruskoulu on koko kansan koulu 
ja kaikista kouluvaiheista tärkein. Kuusivuotisessa alakoulussa  
lapsi oppii ne perustiedot ja taidot, jotka mahdollistavat 
opiskelun jatkossakin. Myös oppimiseen liittyvät asenteet 
syntyvät alakoulussa. 

Oppivelvollisuuden pidentämisen lisäksi resursseja tulee 
suunnata aiempaa enemmän peruskoulutoimintaan ja sen 

kehittämiseen. Sopivat ryhmäkoot, pätevät opettajat, toimivat  
tilat ja ajanmukaiset välineet ovat välttämättömiä hyvän 
opetuksen varmistamiseksi. 

Kaksi kolmasosaa peruskoulun opetuksesta on luokan-
opettajien vastuulla. On tärkeää pitää huolta opettajien 
jaksamisesta ja työn kuormituksen hallinnasta. Kun opetta-
jilla on aikaa tehdä työnsä kunnolla, peruskoulu voi tarjota 
lapsille parhaan mahdollisen pohjan tulevaisuuteen.

88

Peruskoulun tulee olla tasa-arvoista ja yhdenvertaista koko Suomessa. 
Hyvin koulutetuissa suomalaisissa on meidän tulevaisuutemme.
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STEK – turvallista ja luotettavaa sähkönkäyttöä

Tutustu STEK ry:n opettajasivustoon: www.sähkölä.fi
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Mihin menet, peruskoulu?

Tulevaisuudenkin hyvässä koulussa opintie alkaa luokan-
opettajan opetuksessa. Jotta peruskoulu pärjää myös
jatkossa, on pidettävä huolta opettajien täydennyskoulutuksen  
lisäämisestä sekä koko maan kattavan peruskouluverkon  
ylläpitämisestä. Näin voidaan taata oppilaiden yhdenvertaisuus 
asuinpaikasta riippumatta. 

Luokanopettajien työkuorma kasvaa koko ajan. Kuormitusta 
on kevennettävä, ja opettajilla on oltava aikaa tehdä työnsä 
kunnolla. Vaarana on, että raskaaksi koettu ja vaatimatto-
masti palkattu ammatti ei enää jatkossa kiinnosta nuoria ja 
Suomi ajautuu samanlaiseen opettajapulaan, josta useissa 
Euroopan maissa kärsitään jo nyt.

Laadukas perusopetus on koko yhteiskunnan asia  
– suomalainen peruskoulu ei ole itsestäänselvyys. 
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Laaja-alainen oppimisen kumppani 
Pedagogiikan ja 
johtamisen 
koulutuksia 
varhaiskasvatuksesta
toiselle asteelle ja 
opetustoimen 
hallintoon:

– työyhteisöjen kehittäminen
– henkilöstön osaaminen
– hyvinvointi

Koulutuksemme toteutetaan 
kumppanuusperiaatteella
ja kouluttajamme ovat 
alojensa tunnetuimpia ja 
arvostetuimpia asian-
tuntijoita.

www.edita.fi

Opettajien 
jaksamisesta 

huolehtiminen on 
avainasia peruskoulun 

tulevaisuuden 
kannalta. 
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Innostamme lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian 
opiskeluun tiedekasvatuksen kautta. Tuemme opettajia elinikäiseen oppimiseen. 
Vahvistamme tutkimuspohjaisen opetuksen kehittämistyötä.

WWW.LUMA.FI

Yhdessä tehden, oppien ja innostuen!

Puheenjohtaja Marko Jokinen
puh. 0400 723 267
marko.jokinen@suomenluokanopettajat.fi

Järjestökoordinaattori
puh. 050 566 3579
toimisto@suomenluokanopettajat.fi

Liity jäseneksi nettisivuillamme:
www.suomenluokanopettajat.fi

Suomen Luokanopettajat ry
Rautatieläisenkatu 6 (Akavatalo, 2. krs)

00520 Helsinki
www.suomenluokanopettajat.fi


