
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion yhteissuunnittelutyö (OAJ) 

 
Vaikka yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen kehittäminen, niin 

opettaja voi yhteissuunnitteluajan puitteissa yksinäänkin tehdä koulun toiminnan 

kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelutöitä. Omien oppituntien suunnittelu, 

valmistelu- ja jälkityö ei luonnollisesti ole yhteissuunnittelutyötä. 

Yhteissuunnittelu on koulun opettajille annettu väline oman koulun toiminnan kehittämiseen. 

Yhteissuunnittelu korostaa jokaisen koulun opettajan vastuuta koulun toiminnasta ja sen 

kautta rehtorilla on yhdessä opettajan kanssa mahdollisuus koulun kokonaisvaltaiseen 

kehittämiseen. Koulun rehtori on yhteissuunnittelun käynnistäjä ja vireillä pitäjä, jolla on myös 

seurantavelvollisuus ja vastuu yhteissuunnittelusta. 

Yhteissuunnitteluaika on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön 

ja koulun kehittämistoimintaan, joka paikallisesti koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. 

Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä 
esim.:  

 yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa.  

 koulun kasvatustyön suunnittelu,  

 koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu  

 yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa,  

 yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden 

viranomaisten kanssa oppilasasioissa  
 kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu.  

Ala-asteen ja erityisopetuksen yhteissuunnittelussa tulisi korostua kodin ja koulun välinen 
yhteistyö. 

Viikoittain pidettävät kaikkia koskevat yhteiskokoukset eivät ole järjestelmän tarkoitus, koska 

tällöin jää suuri ja tärkeä osa yhteissuunnitteluun kuuluvista osa-alueista kokonaan 

toteutumatta. Työjärjestyksessä voi olla varattu aika, jolloin tarvittaessa voidaan pitää 

yhteiskokouksia, aineryhmäkokouksia, asiaryhmäkokouksia jne. Mainitun ajan varaaminen on 

kuitenkin usein lukujärjestysteknisistä syistä vaikeaa.  

YT-aikaa ei alunperin ole ollut tarkoitus mitata. Jos kuitenkin ilmenee vaikeuksia lisätöiden 

korvaamisen suhteen, voi joskus olla tarkoituksenmukaista kirjata ylös yt-tehtäviin käytettyä 
aikaa.  

Lyhytaikaisella sijaisella (enintään 5 pv) ei ole yhteissuunnitteluvelvollisuutta.  

PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA JA SEN SOVELTAMINEN 1.8.2005 
LUKIEN  

Eräissä kunnissa on ollut epäselvyyttä siitä, mikä on 1.8.2005 voimaan tulleen 

sopimusmuutoksen sisältö. Sen tähden on syytä täsmentää eräitä yhteissuunnittelutyöaikaan 
liittyviä seikkoja.  

Kolmas yhteissuunnittelutyöaikatunti ei ole muuttanut peruskoulun opettajien 

työaikamääräyksiä muuten kuin siten, että yhteissuunnittelutyöaikaa on nyt käytettävissä 
kahden tunnin sijasta kolme.  

Yhteissuunnittelutyöaikaan luetaan oppituntien ulkopuolinen työ lukuun ottamatta  

 omien oppituntien suunnittelua, valmistelua ja jälkityötä  



 muiden sopimusmääräysten perusteella korvattavia tehtäviä kuten esim. erityistehtävät 

ja koulu-/kuntakohtainen lisätehtävä  

 opettajatyöpäivinä (osio B 14 § 1-2 mom.) tehtyä työtä  

 tehtäviä, joita varten opettaja on vapautettu tavanomaisesta opetustyöstään. 

Välitunneilla tehtyä työtä ei kuitenkaan lueta yhteissuunnittelutyöaikaan kuuluvaksi.  

Yhteissuunnittelutyöaika on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen 

yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan, joka paikallisesti koetaan tärkeäksi ja 

tarpeelliseksi. Yhteissuunnittelua koskevissa soveltamisohjeissa (KT yleiskirje 6/2005 liite 2, 

www.kuntatyonantajat.fi > sopimukset > opetus > neuvonta > Yhteissuunnittelu) todetaan, 

että yhteissuunnittelutyöaikana tehtävää työtä on esim.  

 yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa  

 koulun kasvatustyön suunnittelu  

 kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu  

 koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu  

 yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa  

 yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden 
viranomaisten kanssa oppilasasioissa 

Vuosiluokilla 1-6 yhteissuunnittelutyöajan painopisteen pitäisi olla kodin ja koulun välisessä 
yhteistyössä.  

Kuten edellä olevasta selvästi havaitaan, työt ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tehdään 

muuallakin kuin koululla. Soveltaminen ei ole muuttunut tältä osin mitenkään.  

Viikoittain ei ole tarkoituksenmukaista pitää kaikkia koskevia yhteiskokouksia. Eräät tahot ovat 

alkaneet virheellisesti tulkita opettajien kokousten kuuluvan jollakin muulla tavalla 

virkavelvollisuuksiin ja tästä johtuen yhteissuunnittelutyöajan ulkopuolelle. Opettajakunnan 

kokouksista ei ole säännöksiä nykyisessä peruskoululainsäädännössä. Opettajien kokoukset 

ovat työyhteisökokouksia ja ne kuuluvat yhteissuunnittelutyöaikaan.  

Yhteissuunnittelutyöaika ei kuulu lukujärjestykseen. Kuitenkin voi olla tarkoituksenmukaista, 

että työjärjestykseen jätetään tilaa opettajien välisen yhteistyön käytännön toteuttamiselle. 

Yhteissuunnittelutyöaika ei ole kuitenkaan ns. sidottua työaikaa. Sidotun työajan käsite liittyy 
peruskoulussa ainoastaan oppilaanohjauksen lehtorien työaikajärjestelmään.  

Kuten OAJ:n luottamusmieskirjeessä 16.2.2005 on todettu, sopimusmuutoksen tarkoituksena 

ei ole se, että kouluilla ryhdytään keksimään mitä opettajat kolmannen tunnin aikana voisivat 

tehdä. Myöskään tarkoituksena ei ole kehittää työajan seurantalomakkeita kuten eräissä 

kouluissa on tehty. Yhteissuunnittelutyöajan käyttöä on toki järkevää ennalta suunnitella, 

mutta sitä ei ole sovittu valvottavan sen tarkemmin kuin esim. AV-välineiden hoitajan tai 

tietotekniikkavastaavan työtä tai yleensä koulun toimintaa. Työajan seuranta saattaa olla 

aiheellista, jos työnantajalla on perusteltu epäily siitä, että opettaja jättää yhteissuunnittelun 
piiriin kuuluvia tehtäviä tekemättä tai niihin kuluu liian vähän aikaa.  

Eräillä paikkakunnilla on kiistelty siitä, mitä lisätöitä opettajille tulisi määrätä kolmannen 

yhteissuunnittelutunnin takia. Tämä kiistely on turhaa. Sellainen opettaja joka on jo aiemmin 

tehnyt aktiivisesti yhteissuunnittelutyöaikaan sisältyviä tehtäviä, on jo käytännössä tehnyt 

niitä enemmän kuin keskimäärin kolme tuntia viikossa. Yhteissuunnitteluresurssin 

vajaakäytöstä ei syntyne erimielisyyttä, jos rehtori ja opettajat yhdessä päättävät lukuvuoden 

toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä siitä, mitkä ovat yhteissuunnittelun 
painopistealueet lukuvuoden aikana.  

http://www.kuntatyonantajat.fi/


Vaikka lisätyömääräys (OVTES 2003-2005 osio B 14 § 4 mom.) on siirretty määräajaksi 

soveltamisohjeeseen, työnantajalla on edelleen mahdollisuus korvata sellaista suunnittelu- ja 
kehittämistyötä, jota ei muuten sopimuksen perusteella korvata (KT:n yleiskirje 6/2005 liite 2).  

Pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja paikallisten yhdistysten tulee huolehtia siitä, että 
yhteissuunnittelutyöaikaa sovelletaan kouluissa oikein. 

 


