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Oppimateriaalin käyttö ja valmistaminen 

Opettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita. Opettajan 
ammattitaitoon kuuluu kyky arvioida sitä, millainen 
oppimateriaali tukee parhaiten kokonaisvaltaista oppimista. On 
oppilaiden ja opiskelijoiden etu, että opettajalla on vapaus valita 
kuhunkin tilanteeseen oppimisen kannalta parhaat materiaalit ja 
menetelmät.

Opettajan työhön ei kuulu oppimateriaalin valmistus. Opettajalla 
on myös tekijänoikeudet valmistamaansa oppimateriaaliin eikä siis 
velvollisuutta jakaa sitä työnantajalle tai kollegoilleen. Jos valmista 
oppimateriaalia ei ole syystä tai toisesta saatavilla ja opettajan 
edellytetään valmistavan materiaalia, niin työn ehdoista ja 
tekijänoikeuksista tulee sopia etukäteen.

Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät opettajilta yhteistyötä ja 
yhteissuunnittelua. Tämä tarkoittaa varmasti myös 
oppimateriaalien sovittamista uusiin tilanteisiin. Jokaisen 
opettajan on itse valvottava sitä, että käytössä olevat resurssit 
vastaavat työstä saatua korvausta. Ongelmatilanteissa kannattaa 
ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Vaikuttaako ryhmäkoko sisäilman laatuun? 

Opetustoimeen kohdistuneet toistuvat leikkaukset ovat johtaneet 
opetusryhmien kasvuun. Ryhmäkoot ovat kasvaneet 
peruskouluissa, mutta erityisesti lukioiden puolella. Tämä on 
johtanut siihen, että joissakin opetustiloissa on merkittävästi 
enemmän opiskelijoita, kuin mille ilmanvaihto on mitoitettu. 
Tästä seuraa opetustilan hiilidioksidimäärän kasvu ja mahdollisten 
raja-arvojen ylitys. Ylisuuret ryhmät ovat riski myös mahdollisissa 
poistumistilanteissa.
Jos epäilet, että opettajan tai opiskelijoiden työskentelyolosuhteet 
aiheuttavat terveydellistä vaaraa, ota asia esille esimiehesi kanssa. 
Ole tarvittaessa yhteydessä työsuojeluvaltuutettuihin. 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Kiky-neuvotteluissa 
sovitut 
tekstimuutokset 

Virka- ja työehtosopimusten 
osapuolet sopivat sopimusten 
jatkamisesta 12 kuukaudella ja 
siitä, ettei palkkoja koroteta 
tänä aikana. Uusi sopimuskausi 
alkaa 1.2.2017 ja päättyy 
31.1.2018. Julkisen sektorin 
viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden lomarahoja 
leikataan 30 prosenttia vuosina 
2017–2019. 
Lomarahaleikkaukset eivät 
koske yksityisiä oppilaitoksia 
tai päiväkoteja.  

Kilpailukykysopimuksessa 
sovittiin vuosityöajan 
pidentämisestä 24 tunnilla 
vastikkeetta. Oppilaitoksissa 
työajan pidennys toteutetaan 
pääosin siten, että 24 tuntia 
kohdistetaan suunnittelu-, 
kehittämis- ja muuhun työhön, 
mutta ei opetukseen. 

Rihveli 

Seuraava Rihveli jaetaan 
jäsenille Opettaja-lehden 
välissä perjantaina 7.10.2016. 
Lehdessä ovat mm. 
opetuslautakunnan 
puheenjohtaja Minerva 
Krohnin ja Opetushallituksen 
pääjohtaja Aulis Pitkälän 
haastattelut.
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HOAY:n koulutuksia ja tapahtumia: 

• Yhteysopettajaseminaari 29.10.2016, Clarion-hotelli, Jätkäsaari 
• Palkkakurssi 23.11.2016 
• Lukion opettajien sähköinen palkkakurssi 7.12.2016 
• Atk/av-opettajien tapaaminen 16.11. 2016 
• Yhdistyksen syyskokous 22.11.2016, Akavatalo 
• Yhteysopettajaseminaari 10.3.-12.3.2017, Viking Line 

• Tyhjät tuolit ja Liikuntatoimikunta  
• CircOpera 28.9.2016, Kansallisooppera Loppuunmyyty 
• Pasi was here 30.9.2016, Kom-teatteri  Loppuunmyyty 
• Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja 4.10.2016, Kansallisteatteri Loppuunmyyty 
• Jukka Puotila –show 7.10.2016, Kansallisteatteri Loppuunmyyty 
• Kirjallinen ilta 12.10.2016 , toimittaja-kirjailija Minna Lindgren 

”Musiikki on terveellisempää kuin urheilu – vai onko?” Myynnissä 
• Rocky horror –show 3.11.2016, Kulttuuritalo Tulossa myyntiin 27.9. 
• Komisario Palmun erehdys 29.11.2016, Helsingin kaupunginteatterin Arena-Näyttämö 

Loppuunmyyty 
• Manhattan Transferin konsertti 8.12.2016, Finlandia-talo Loppuunmyyty 
• Pikkujouluristeily Tallinnaan 10.12.2016 Tulossa myyntiin lokakuun aikana

Tähtitakomo 2017 -kilpailu 

Parasta kodin ja koulun, päiväkodin tai muun oppilaitoksen yhteistyötä 
pääkaupunkiseudulla.

TÄHTITAKOMO 2017 – kilpailussa palkitaan yhteistyön ja 
yhteisöllisyyden tähti. Kilpailu aukeaa 1.9.2016 ja siihen voi 
osallistua jokainen pääkaupunkiseudun koulu, oppilaitos ja 
päiväkoti. Vapaamuotoinen hakemus jätetään 17.2.2017 mennessä 
liitetiedostona myöhemmin ilmoitettavaan verkko-osoitteeseen.

Lue lisää: http://hoay.fi/tahtitakomo-2017/
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