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DIGITALISAATIO TULEE - HERMOT MENEE! 

Digitalisaatio – tuo turha termi vailla sisältöä. Pomojen hypetystä, 
poliitikkojen vouhkaamista ja opettajien vanhakantaista muu-
tosvastarintaa. Tunteissa ja mielipiteissä löytyy!

Totuus ehkä löytyy jalat maassa asiaa eritellen. Selvitysten mukaan 
opettajat eivät vastusta digitalisaatiota, kritiikkiä herättää sovel-
lusten ja laitteiden riittämättömyys ja/tai heikko laatu tai niiden 
tarjoamien pedagogisten mahdollisuuksien rajallisuus. Opettajien 
asenne on siis kohdallaan eikä osaaminenkaan ole retuperällä, 
vaikka lisäoppia halutaankin. 

Edellä mainittuihin opettajienkin kritiikin kohteisiin pyritään vas-
taamaan monella tavalla. Valitettavasti ongelmakohtia ja pul-
lonkauloja on joka tasolla. Opetusviraston digistrategialla pyrittiin 
resurssien kasvattamiseen ja varmistamaan resurssien tuomat 
hyödyt sekä vakuuttamaan rahahanojen vartijat investoinnin 
järkevyydestä. Nyt toiminta jatkuu toimialan tasolla. Rahoitus on 
laahannut hiukan jäljessä strategian tavoitteesta, tuleva budjetti 
korjannee asiaa, mutta todellinen tarve on vielä paljon suurempi. 

Tietotekniikan perusinfra kaipaa kipeästi parannuksia. Tähän 
panostetaan kaikki mahdollinen. Onneksi pahempia ”kaatumisia” 
ei ole tullut. Hallinnollisten ja pedagogisten sovellusten toimivuus 
ja käyttökelpoisuus jättävät reilusti toivomisen varaa. Tämäkin on 
tiedostettu ja ongelmiin haetaan ratkaisuja sekä nykyisten että 
mahdollisten uusien sovellusten avulla. Valitettavasti eri toimitta-
jien ohjelmat eivät aina toimi ongelmattomasti yhteen. Helsingin 
kaupungin käyttäjämäärät ovat myös valtavia (noin 60 000 oppi-
lasta ja opiskelijaa, tähän vielä huoltajat päälle), eivätkä kaikki jär-
jestelmät meinaa venyä juohevasti tällaiseen volyymiin. 

Ongelmia on myös tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentele-
vien henkilöiden lukumäärissä. Uusia rekrytoidaan koko ajan, 
mutta tämäkin pitää tehdä hallitusti, jotta kaikki uudet ehditään 
perehdyttää työhönsä ennen seuraavien palkkaamista. 

Yhdistyksen edustajat ja luottamusmiehet ovat vieneet säännölli-
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• HOAY:n syyskokous 20.11. 
kello 18, Akavatalossa, Kel-
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sesti palautetta toimialan ja tietohallinnon johdolle. Siellä ongelmat 
ovat hyvin tiedossa, ja tiedetään myös, ettei toteutus toimi niin hyvin 
kuin haluttaisiin. Hallinnossakin on valitettavasti tyydyttävä siihen, 
mihin olemassa olevilla resursseilla pystytään. Parempaan suuntaan 
ollaan kyllä menossa.

Ehkä opettajia ja rehtoreita eniten harmittaa juhlapuheiden tavoittei-
den ja niiden saavuttamiseen tarvittavien resurssien välinen ristiriita. 
Opettajat myös syyllistyvät helposti ja ajattelevat muiden näkevän 
opettajat kehityksen jarruina, vaikka ongelmat ovat toisaalla. 

Marraskuu on hyvää aikaa ottaa rauhallisesti ja tehdä verenpainettaan 
nostamatta se, mihin nykyisillä välineillä ja sovelluksilla pystyy.  
Opiskelu ei kaadu vihkon ja kynän tai yliolanheittimen käyttöön. Digi-
loikataan sitten, kun saadaan ponnahduslauta toimimaan.

Rauhallista loppuvuotta kaikille oppimisen ammattilaisille!

ERILAISET HARJOITTELIJAT KOULUSSA 

Useimmat  toisen  ja  korkea-asteen opiskelijat  tarvitsevat  harjoittelu-
paikan saadakseen tutkinnon valmiiksi. Näitä harjoittelijoita tarjotaan 
myös  kouluihin.  Harjoitteluohjaus  ei  kuulu  opettajan  virkatehtäviin 
eikä opettajalla siis ole velvollisuutta ottaa tai ohjata harjoittelijoita. 
Ohjaus pitäisi tehdä työajan puitteissa eikä siitä makseta erillistä kor-
vausta  siitä  huolimatta,  että  kaupunki  saisikin  oppilaitokselta  kor-
vauksen. 

OAJ  on  kuitenkin  tehnyt  Helsingin  yliopiston  kanssa  sopimuksen 
opetusharjoittelun ohjaamisesta,  joten  yliopisto  maksaa  suoraan oh-
jaavalle opettajalle palkkion.

HOAY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 20.11.2017 

HOAY:n syyskokous on Akavatalon Erkka-kabinetissa maanantaina 
20.11.2017 klo 18.00. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja vahvistetaan hallitusvaalin tulos sekä 
käsitellään muut sääntömääräiset tehtävät. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30.
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varsinaiset jäsenet 

Timo Saavalainen 
Pekka Lempiäinen 
Hannaleena Maarianvaara  
Joanna Lukkarila  
Marjo Mela 
Tarja Tuohimaa 
Juha Kari 
Suaad Onniselkä  
Tommi Rasilainen 
Mira Ketola 
Jaana Käyhty 
Juha Ruisla  
Juho Vehviläinen 
Meri Peuhkurinen 

Varajäsenet 

Pertti Vainikainen  
Anna-Mari Jaatinen  
Jouni Lassila 
Katri Hiekkala  
Riitta Havulinna 
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