
Luokanopettajien ja yhdenvertaisen 
perusopetuksen asialla



Perusopetuksen ammattilaiset 

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.

Tärkeimpiä tehtäviämme ovat opetuksen kehittämisen ja 
sen riittävien resurssien turvaaminen, luokanopettajien 
näkökulman tuominen esille koulutuspoliittisessa keskus-
telussa sekä jäsentemme palkkauksen, työolosuhteiden  
ja ammatillisen kehittymisen edistäminen.

Tietoa toiminnastamme, ajankohtaisista 
tapahtumista ja rahanarvoisista jäsen-
eduistamme sekä liittymislomakkeen 
löydät nettisivuiltamme: 

Tule mukaan vaikuttamaan! 

www.suomenluokanopettajat.fi



Perusopetuksen laatu on taattava!

Laadukas perusopetus ei ole itsestäänselvyys. Sen yllä-
pitäminen ja kehittäminen on koko yhteiskunnan asia. 
Korkealaatuinen perusopetus luo vahvan perustan lapsen 
koko tulevalle elämälle ja elämänmittaiselle oppimiselle. 

Suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat heiken-
tyneet viime vuosina. Tämä kertoo muutoksen tarpeesta  
perusopetuksessa. Haasteita on muun muassa niin tunti-
jaossa kuin oppilaiden koulumotivaatiossa. Lisäksi opetus-

suunnitelman tavoitteita tulisi päivittää, jotta ne vastaisivat 
paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita.

Suomella ei ole varaa menettää nuorten uskoa koulutuksen 
merkitykseen oman tulevaisuuden rakentamisessa – resurs-
seja ja toimintaa tarvitaan nyt. Tekemällä oikeita ja rohkeita 
ratkaisuja säilytetään laadukas koulutus ja hyvinvoiva koulu 
tulevaisuudessakin.

Peruskoulun tulee olla tasa-arvoista 
ja yhdenvertaista koko Suomessa. 
Hyvin koulutetuissa lapsissa ja nuorissa 
on meidän tulevaisuutemme.



Riittävästi resursseja ja työkaluja opetustyöhön

Luokanopettajan ammatin vetovoimaisuus on vaaka-
laudalla samalla, kun alalle tarvitaan jatkuvasti uusia 
ammattitaitoisia osaajia. Jotta kouluissa olisi myös jatkossa 
päteviä ja motivoituneita luokanopettajia, on tärkeää, että 
luokanopettajan työ ja koulutus säilyy tulevaisuudessakin 
houkuttelevana.

Suuret ryhmäkoot ja resurssien puute sekä haasteet 
koulun ja kodin välisessä yhteistyössä lisäävät työn pai-
neita. Opettajat tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen ja 
työhyvinvoinnin  toteutumiseen. Työhyvinvointia tukevat 
riittävät resurssit, kuten terveellinen työympäristö ja 
asianmukaiset työvälineet sekä työn vaativuutta vastaava 
palkka. Myös opettajan työn merkitys tulisi tunnustaa. 

Luokanopettaja on pedagogiikan ammattilainen, siksi 
opettajankoulutuksen tulee jatkossakin säilyä maisteri-
tasoisena yliopistokoulutuksena. Opettajankoulutusta 
on kehitettävä vastaamaan tulevaisuuden monialaisia 
vaatimuksia. Sisällöllisesti koulutukseen tarvitaan mukaan 
esimerkiksi tunne- ja ryhmähallintataitojen opetusta. 
Lisäksi opettajille on taattava mahdollisuus ylläpitää 
ammattitaitoaan osallistumalla täydennyskoulutukseen 
työajalla.  

Kun opettajilla on aikaa ja työkaluja tehdä työnsä kunnolla, 
peruskoulu voi tarjota lapsille parhaan mahdollisen pohjan 
tulevaisuuteen.

Kaksi kolmasosaa perus-
koulun opetuksesta on 
luokanopettajien vastuulla.



Lähde fiksumpana 
kuin tulit.
Heureka – Oivaltamisen iloa!

Koulutuspolitiikalla 
yhdenvertaista 
perusopetusta

Koko Suomen kattava laadukas perusopetus edellyttää 
tarkoituksenmukaista koulutuspolitiikkaa. Perusopetus-
lainsäädäntöä tulee selkeyttää ja täsmentää, jotta kaikille 
oppilaille voidaan taata yhdenvertainen mahdollisuus 
laadukkaaseen perusopetukseen. Lainsäädäntöön olisi 
kirjattava selkeästi esimerkiksi määritelmät erityisopetuksen  
järjestämisestä. Perusopetuksen laatukriteerien tulee 
olla velvoittavat, ja opetuksen perusrahoitus tulee saada 
kuntoon. 

Lainsäädäntöä työstettäessä on kuultava enemmän 
opetusalan asiantuntijoita eli opettajia. Alakoulun ja 
perusopetuksen luokkien 1–6 tilanteen paras asiantuntija 
on luokanopettaja. Lisäksi kuntapäättäjien ja lautakuntien 
tietoutta perusopetuksesta ja koulutuslainsäädännöstä 
tulisi lisätä. 

Kouluun ja opettamisen resurs-
seihin panostaminen koituu 
aina oppilaiden hyödyksi.



Liity jäseneksi nettisivuillamme:
www.suomenluokanopettajat.fi

Seuraa meitä 
somessa!

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

Järjestökoordinaattori  
Marita Minkkinen
puh. 050 566 3579
toimisto@suomenluokanopettajat.fi

Suomen Luokanopettajat ry
Rautatieläisenkatu 6 (Akavatalo, 2. krs), 
00520 Helsinki
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www.suomenluokanopettajat.fi

Suomen Luokanopettajat ry edustaa kaikkia maamme luokanopettajia.


