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" Ohjelma sisältää 
voimakkaita kohtauksia,

jotka saattavat olla 
haitallisia lapsille"

”joku hermostuu pahasti ja huutaa pelottavasti ainakin kolme kertaa” 
(Vauva.fi)



Vuosityöaika tule ja tappaa!
Talossa ja puutarhassa



Vuosityöaika tulee! 
Oletko valmis?



Kuinka tämä provosoi?

•Liian vakavaa asiaa

•Liian monta vaikeaa näkökulmaa

•Käsiteltäväksi perjantai-iltana

•Kevään korvalla, tulevana syksynä…



Miksi vuosityöaika?



Opettajien perusteluita

1. Työnkuva muuttunut

2. Kodin ja koulun yhteistyö lisääntynyt

3. Enemmän arviointeja ja perusteluita niille

4. Erilaiset kokoukset, seuranta ja tiimit 
sisääntyneet

5. Ilta- ja viikonlopputyöt lisääntyneet



Opettajien perusteluita

6. Kilpailu koulujen välillä ja ”profiloituminen” aiheuttaa 
paineita opettajille

7. Oppilainen työnohjaaminen henkilökohtaisesti 
lisääntynyt

8. Häiriökäyttäytyminen, juurettomuus ja jatkuvat 
muutokset lisäävät työtä

9. Erilaisten suositusten kirjoittaminen

10.Tietotekniikkaa kaikille opettajille



Vuosityöaikaanko? Miksi?

• Lama ja leikkaukset
• Ylitunnit

• Opettajan tehtävät
• Lisääntyneet

• Työhön käytetty aika kasvanut

• Osittain tehtävät muuttuneet

• Palkkaus oppituntipohjainen

• Yleisin työmäärän mittari on aika

• Järjestelmä ei saa ohjata koulun työtä

• Opetuslainsäädännön heijastukset (Opsit yms.) (LR9)



Vuosityöaikaanko? Miksi? – 2010-luvulta

• Aikaisempien lisäksi:

• Kaikki työ palkanmaksun piiriin – vastuuta työajan 
riittävyydestä työnantajalle

• Työn oikeudenmukaisempi jakautuminen koulussa 
opettajien kesken

• Työajan joustaminen koulun tarpeisiin 

• Pidetäänkö disko vai ei?



Viedäänkö meidät vuosityöaikaan pakolla?



Viedäänkö meidät vuosityöaikaan?

• Kuin uhrilampaat? 

• Onko OAJ mukana salaliitossa, jonka tavoitteena on 
vuosityöajan käyttöön otto?

• Onko OAJ osaamaton ja täysin työnantajan vietävissä ja 
siksi OAJ on viemässä meidät vuosityöaikaan?



Viedäänkö meidät vuosityöaikaan?

• EI VIEDÄ.

• Koska kukaan ei tiedä, mikä malli toimisi paremmin kuin nykyinen, 
OAJ on tehnyt KOKEILUSOPIMUKSEN, joka MAHDOLLISTAA koulun 
lähtevän halutessaan kokeilemaan toista työaikamallia

• Tässä on siis mahdollisuus, mutta vain halukkaille

• Miksi Helsingissä kannattaisi kokeilla?



Miksi meillä nyt on tällainen kokeilusopimus

• OAJn tehtävä on hakea ratkaisuja jäsenten ongelmiin

• Neuvottelujärjestö

• Koulutuspolitiikka vaikuttaa suuresti jokaisen opettajan 
työhön

• Resursseihin vaikuttaminen

• Paine opettajilta 1990-luvulta alkaen OVTESin
toimimattomuudesta

• Tällä vuosikymmenellä on keskusteltu paikallisesti

• KT ohjasi voimakkaasti taustalla -> Avoimesti valtakunnallisesti

• Viimeksi hylättiin ihan kalkkiviivoilla 2017



Miksi meillä nyt on tällainen sopimus

• KT ja OAJ ovat harrastaneet varjonyrkkeilyä – hylättyjä 
neuvottelutuloksia ei julkisteta

• Kentältä painetta saada aikaan kokeilusopimus, koska ilman kokeilua 
emme voi tietää, miten lähdemme työaikajärjestelmää kehittämään

• Neuvottelutulos tammikuun alussa 2018

• Itsekin halusin saada asian keskusteluun jäsenistön piirissä  ->     
TUPA-toimikunta -> OAJn hallitus

• On selvästikin virhe saada aikaan keskustelua palvelussuhteen 
ehdoista jäsenistön keskuudessa.

• (ironia on vaarallinen huumorin laji) 



Miten paikallisesti on edetty ja edetään

• 10 vuoden kokeilu Helsingissä 10 koulussa

• HOAYn ja alueyhdistyksen koulutukset vuosien varrella

• Koulukäynnit 2017-18 – kaikki kysymykset ja kommentit kirjattu

• Koulun HOAYn jäsenet äänestävät, kun käytettävissä on 
sopimustekstit, soveltamisohjeet, henkilökohtaiset työaika ja 
palkkaussuunnitelmat

• Luottamusmiesten tehtävä on selvittää jäsenille sopimuksen 
perusteita – kyse on kokeilusta, jossa on irtisanomismahdollisuus

• Olisiko kannattanut edetä toisin?



OAJ:n päätettyä kokeilun 2007

• …

• 7. Opettajien rooli kokeilun päättämisessä?

• 8. Miksi kokonaistyöaikakokeilu päättyi kuin seinään eikä lähdetty 
kokeilua kehittämään edelleen?

• 9.Kokonaistyöajassa oli kyllä heikkoutensa, mutta näin 
järjestelmässä myös vahvuuksia. Tuntuu hölmöläisen hommalta 
palata lähtöruutuun.

• Minkälainen työaikajärjestelmä on jatkossa luvassa? Onko 
opetusvelvollisuuksiin tulossa mitään muutoksia?



Opettajien vastauksia 2½ vuoden jälkeen

Mitä muutoksia kokonaistyöaika ja –palkkauskokeilu on Sinulle tuonut tai 
merkinnyt (esim. työnkuvaan, pedagogisiin käytänteihin)?



A. Positiivisesti

• On hyvin motivoivaa, kun kaikesta opettajan tekemästä työstä 
maksetaan palkkaa, valmistelu, projektit ym. Oat osa arkityötä

• Samanaikaisopetus ehdotonta plussaa!

• Työnkuvan laajeneminen

• Opetusjärjestelyt ovat joustavia, esimerkiksi samanaikaisopetus

• ”Tulospalkkaus” kokeilussa on OK

• Näen paremmin, kuinka paljon kuluu aikaa eri tehtäviin



A. Positiivisesti

• Kun työhön ”virallisestikin” määritellään kuuluvaksi monenlaisia 
tehtäviä, tuntuu mielekkäältä käyttää aikaa esimerkiksi lv-
tehtäviin, TVT:n kehittämiseen omassa työssä ja oman opetustyön 
ja pedagogiikan uudistamiseen

• Työnkuvan selkiytyminen motivoi

• Ei ole stressiä siitä täyttyykö opetusvelvollisuus

• Samanaikaisopetus

• Aikaa pedagogisiin keskusteluihin kollegojen kanssa 



A. Positiivisesti

• Työn kirjaaminen auttaa oman työn seurannassa ja arvioinnissa

• Nyt kaikki työtehtävät otetaan entistä paremmin huomioon ja 
muutkin kuin opetustehtävät katsotaan palkkatyöksi

• Työnkuva on virallisestikin monipuolinen

• Mahdollisuus yhteistyöhön ja yhteisopetukseen on plussaa

• Yhteistyö ainerajojen yli kasvanut

• Tulee myös seurattua omaa ajankäyttöään

• Pitkäkestoisten projektien suorittamiseen paremmin 
mahdollisuuksia



A. Positiivisesti

• Työnkuva monipuolistunut

• Uusia työmahdollisuuksia ja työnkuvan muutoksia

• Joustavuutta lisää ja mahdollisuuksia monipuolistaa työskentelyä



B. Negatiivisesti

• Työmäärä on ehkä hiukan lisääntynyt, tosin se nostaa myös 
palkkaa

• Työpäivät ovat pitempiä

• On vaikea määritellä itselleen sopivaa työmäärää – tulee helposti 
liikaa työtä, jos oppitunteja on paljon. Ehtiikö hoitaa riittävän 
hyvin? Ja jos hoitaa, onko työhön käytetty aika kohtuullinen?



B. Negatiivisesti

• Alussa työn kirjaamisen muistaminen, ja joskus epätietoisuus, 
mihin kohtaan jokin työ kirjataan

• Silloin tällöin tuntuu, että pitkällä tähtäimellä tehokkuus välillä 
laskee, ts. joka vuosi ei voi olla yhtä ”projektiherkkä” ja 
aktiivinen. 

• Voi aiheuttaa ristiriitoja koulussa: asettaa vanhat ja uudet/nuoret 
opettajat eriarvoiseen asemaan; nuoruudesta ja 
kokemattomuudesta palkitaan (=paljon suunnittelutunteja) 
palkitaan. ”Tulospalkkaus” –ajattelu ei oikein sovi kouluun



Opettajien vastauksia 2½ vuoden jälkeen

Mitä muutoksia tulisi tehdä ja miten kokeilua tulisi kehittää tulevia vuosia ajatellen?



Mitä muutoksia tulisi tehdä ja miten kokeilua tulisi 
kehittää tulevia vuosia ajatellen?

• Sijaistamisista voisi maksaa erikseen palkkaa

• Jonkinlainen painotuskerroin oppitunneille

• Sijaistamiset voisi jättää pois

• Vuotuista perustuntimäärää tulisi pienentää (1 400 – 1 500 h)

• ”Ylitöitä” voisi toki ottaa voimien, harkinna ja sopimuksen mukaan

• Suurehkokin työmäärä jonain vuonna voisi olla mielekkäämpi

• Palkan perusteeksi 1 500 h

• Muuta raskaammalle luokkatunnille kerroin tai muu hyvitys



Mitä muutoksia tulisi tehdä ja miten kokeilua tulisi 
kehittää tulevia vuosia ajatellen?

• Kirjaamisluokituksen selkiyttäminen yksinkertaistaa varmasti 
merkitsemistä

• Kaksi juttua: 1) Onko opetus samanarvoista työtä kuin opetuksen 
valmistelu, suunnittelu, arviointi jne.? 2. Sijaistaminen
kysymysmerkillä. Itse en ole joutunut paljon sijaistamaan, mutta 
kyllä hoitamaan useampia oppilasryhmiä samaan aikaan silloin 
tällöin ja tämä ei näy missään.

• Käytetyn työajan seurannan myötä tuntimäärät tulevat ehkä 
realistisemmiksi, jotta päästään ns. suositeltavaan tuntimäärään –
1 600 h/v



Mitä muutoksia tulisi tehdä ja miten kokeilua tulisi 
kehittää tulevia vuosia ajatellen?

• Ehdottomasti tuntien tulisi olla eriarvoisia eli oppitunneille pitäisi 
saada suurempi kerroin kuin suunnittelu yms. työlle.

• Sijaistukset pitäisi myös maksaa erillisestä palkkapotista.



Muita ehdotuksia, kommentteja, mielipiteitä, jne. 
kokonaistyöaika- ja palkkauskokeilusta ja sen 
kehittämisestä

• Kokeilua voisi mielestäni hyvin jatkaa samanlaisena, mutta jos 
mahdollista niin sijaistamiset tulisi maksaa erikseen

• ”Tulospalkkausta” kehitettävä edelleen

• On hyvä, että on alettu kiinnittää huomiota muuhunkin kuin vain 
aikaan. Ehkä tätä puolta voisi kehittää eteenpäin. Miten sen saisi 
koskemaan useampia opettajia?

• Sijaistamiset erikseen maksettavaksi.

• Alku tuntui sekavalta ja vaikealta, mutta on kiinnostavaa olla 
mukana kokeilussa.



Muita ehdotuksia, kommentteja, mielipiteitä, jne. 
kokonaistyöaika- ja palkkauskokeilusta ja sen 
kehittämisestä

• Kannatan ja äänestän kokeilun jatkamisen puolesta, jos en 
palkassa häviä entiseen verrattuna. Toivon kevyempää työajan 
kirjaamista.

• Vuosityöajan suunnittelua luulen oppineeni. Pyrkisin jatkossa 
entistä paremmin ohjaamaan sen avulla työtäni ja toimenkuvaani.



Kokeilusopimuksesta 2018 



Kokeilusopimuksesta 2018 - Työaika

• Työpäivien määrä ja sijoittuminen ennallaan (myös arkipyhät)

• Koulutyön keskeytykset ennallaan

• 1520 h/v vähimmäismäärä, lukuvuonna 2018-2019 1504 h/v

• 1520 tunnin jälkeen lisätyötä, tuntihinta sama 

• 1700 tunnin jälkeen ylityötä, tuntihintaa korotetaan 50 %

• Kaikesta työstä maksettava Älkää harrastako (Viekö järjestö ajattelun 
vapauden vai vetävätkö opettajat maton edunvalvonnan alta?)



Kokeilusopimuksesta 2018 – Palkkaus

• Palkkaan laskettu 2½ ylituntia (aineenopettajilla 
keskimääräisen mukaan)

• Nykyiset hinnoittelutunnukset säilyvät

• Palkka korottuu 28 – 90 euroa kuukaudessa, jos opv-
työajassa kaikki työ olisi palkanmaksun piirissä (1520 h)



Keskustelu kannattaa aina!



Kukaan ei tiedä, mistä on kysymys, mutta jengi 
tekee johtopäätöksiä ja esittää niitä faktoina

• Säästösopimus – vrt. nykyinen sopimus

• Palkkako pienenee?

• Koko palkkapotti mukana – ylitunnit erityistehtävät jne.

• Kustannusvaikutus +merkkinen

• Kaupunki varannut lisää kokeiluun (ay-puoli)

• Onko mahdollisuus ylitunteihin tai erityistehtäviin – on

• Kannattaa verrata todellista työaikasuunnitelmaa ja 
palkan määrää nykyiseen palkkalaskelmaan



Kriittisyys kannattaa

• Lisääntyykö työaika, entä työn sidonnaisuus?

• Nykyistä OVTES-järjestelmää ei tunneta -> esitetään väitteitä 
nykyisestä tilanteesta, jotka eivät oikein pidä paikkaansa

• Arviointia, mikä ei ole mennyt hyvin

• Uhkien ja mahdollisuuksien vertailu - vertailu

• Kokemusasiantuntijat

• Kysymys-vastaus-palsta



Keskustelu kannattaa aina!

• Meitä ei vahingoita se, että olemme erimielisiä, vaan se ettemme 
keskustele keskenämme, ettemme kuuntele ja kunnioita muita

• Haastan teidät keskustelemaan tällä ay-risteilyllä: lm-ryhmissä, 
illallisella, aamupalalla, Tukholmassa… ja myös risteilyn jälkeen

• Lauantaina luottamusmiesten ja neuvottelujohtajan 
puheenvuorojen aikana – kunhan aikaa jää muuhunkin

• Opettajan työajasta – määrästä, mittaamisesta, 
oikeudenmukaisuudesta

• Opettajan palkkauksesta



Keskustelu kannattaa aina!

• Kannattaa ottaa selvää

• Kannattaa olla kriittinen

• Lähdekritiikki kunniaan (Talvitien opv 23 – Alajan opv 22 –
Nurminen-> miesluokanopettaja, kyllähän te tiedätte)

• Kannattaa keskustella kiihkottomasti – ei ole vääriä 
mielipiteitä – voi olla epätosia väitteitä

•

• Kannattaa joka tapauksessa keskustella



Pohdittavaa

•Millä keinoilla saadaan työajan riittämään? 

•Millä lisää oikeudenmukaisuutta eri opettajien 
palkkaukseen?

•Millä lisää oikeudenmukaisuutta eri opettajien 
työaikaan?

•Millä lisää palkkaa?

•Millä järjestelmällä ja millä keinoilla tämä 
saadaan aikaan?



HS 9.3.2018

•”Ehkä meillä poliitikot malttavat yhä 
perehtyä asioihin, harkitsevat 
päätöksiään huolella, eivät tietoisesti 
hae mahdollisuuksia närkästyä, osaavat 
erottaa pienet ja suuret asiat ja 
pyrkivät yhteiseen hyvään.”


