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Sopimuskulttuuri ja sen tulevaisuus

• Eläkeiän korotus à sovittiin neuvottelupöydissä v. 2015
• Pakkolaista yhteiskuntasopimukseen: työajan lisääminen ilman 

kompensaatiota (KIKY) ja julkisen sektorin lomarahojen 
määräaikainen leikkaus à mielenilmauksia, poliittisia lakkoja
• Koeajan pidennys yrityksissä à ei aiheuttanut vastaliikettä
• Irtisanomisen helpottaminen alle 10 hengen yrityksissä à poliittiset 

lakot
• Pyrkimys saada työnantajat luopumaan AY-maksujen perinnästä 



Sopimuskulttuuri ja sen tulevaisuus

• Yleissitovuuden kyseenalaistaminen
• Tavoitteena heikentää ammattiyhdistyksen valtaa ja kolmikannan 

periaatetta
• Työelämän muutos tarvitsee ketterämpää ja paikallista sopimista 

työpaikoilla à paikallinen sopiminen edellyttää ammattiliiton ja 
työnantajan kuittausta tällä hetkellä
• Pätkätyöt, sesonkityöt, ympärivuorokautinen työ, epätyypilliset 

työsuhteet à näiden vaikutus julkisen sektorin työhön ja 
työsopimuksiin



Helsinki

• Joka neljäs puhuu äidinkielenään muuta kuin Suomea vuoteen 2020 
mennessä
• Asukasluku kasvaa: lapsia ja nuoria tulee Helsinkiin yli tuhat joka 

vuosi. Kymmenessä vuodessa Helsinki on kasvanut Joensuun 
kaupungin asukasluvun verran.
• Osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyy
• 6,6% 16-29-vuotiaista on työelämän tai koulutuksen ulkopuolella 

edelleen (muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osuus jopa 
25%)
• Suurin osa nuorista voi hyvin ja pitää koulunkäynnistä



Helsinki

• Lukuharrastus on vähentynyt dramaattisesti
• Alueellinen segregaatio puhututtaa
• Koululta odotetaan ratkaisuja moneen asiaan ja uusia 

työntekijäryhmiä koulun arkeen toivotaan/halutaan/pelätään
• Syrjäytymistä ehkäistään kymmenillä eri hankkeilla



Opetus ja kasvatus

• OPS:n tavoitteiden saavuttaminen osalla oppilaista on vaikeaa ellei 
mahdotonta (vrt. Keinutien opettajan blogi)
• Arviointi ei vastaa todellisuutta läheskään aina. Tämä on yksi 

keskeisistä kehittämishankkeista sekä Opetushallituksessa että 
OAJ:ssä ja puhuttaa aiheellisesti kaikissa kouluissa. 
• Opettajien ja rehtoreiden työhön sisällytetään muiden tahojen 

tehtäviä
• Yksilöllisten tarpeiden korostuminen on ristiriidassa resurssien 

riittävyyden kanssa yhä enemmän. Osa vanhemmista vaatii lapselleen 
mahdottomia. 



Opetus ja kasvatus

• Oppilaiden  oppimiserot kasvavat
• Osa oppilaista kaipaa reipasta eriyttämistä ylöspäin
• Yhteydenottojen, keskustelujen, työsuojelun ja työterveyshuollon 

havaintojen perusteella opettajien kuormitus on lisääntynyt selvästi 
erityisesti alakoulujen opettajien, rehtoreiden ja uransa alkupäässä 
olevien keskuudessa



Mitä HOAY tekee?

• HOAY:n hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä luottamusmiehet 
kartoittavat, keskustelevat, neuvottelevat, ovat mukana OAJ-PKS:ssa, 
OAJ:n valtuustossa, työryhmissä, johtoryhmissä, 
henkilöstötoimikunnissa, palavereissa, YT-foorumeissa sekä 
KASKO:ssa että kaupungin tasolla, välittävät tietoa kentältä KASKO:n
johtoon ja KASKO:n johdosta kentälle, tekevät 
pääluottamustiedotteita, yhdistystiedotteita, seinälehteä, Rihveli-
lehteä, toimivat yhteistyössä mm. rehtoreiden ja aluepäälliköiden 
kanssa, palvelevat päivittäin jäseniä edunvalvontaan liittyvissä 
kysymyksissä ja ongelmissa, kouluttavat jäseniä, järjestävät 
tapahtumia…



Kenen työtä?

• Kansallisen arviointikeskuksen arviointi (KARVI)

• Move!-mittaukset
• Move!- mittausten tulosten siirtäminen tietokantaan

• Terveydentilakyselyt
• Lääkäreiden ja hoitotahojen lausuntopyynnöt

• Lausunnot muille tahoille

F



Näistä on sovittu
• Kaikki opettajan työ tulee tehdä työajalla tai korvata ylimääräinen työ. 

Koululla on käytettävissä 126 h YS-aikaa, 24 h KIKY-aikaa ja näiden 
hyödyntäminen työtehtäviin on olennaista. 
• Pedagogisten asiakirjojen laatiminen oppilaan oppimisen tueksi on YS-

aikaa siltä osin, kun opettaja tekee niitä yhdessä muiden kanssa
ØKolmiportainen tuki koetaan toimimattomaksi ja siksi työ turhaksi monessa koulussa. Aina 

huoltajat eivät ymmärrä ped. asiakirjoista paljoakaan. Olisi tärkeää saada yksityiskohtaista tietoa 
siitä, miten kirjatut tukitoimenpiteet ovat toteutuneet ja mikä on ollut niiden vaikuttavuus.

• Arviointikeskustelut: ”Todettiin, että arviointikeskustelu, jossa 
vanhemmat ovat mukana, rinnastetaan yhteissuunnitteluksi siltä osin 
kuin rehtori on siihen ajan osoittanut." (OVTES-neuvonpito 23.1.2017)



Näistä on sovittu

• Koska perusopetuksen johto on tilannut KARVI:n arvioinnin kaikille 
kouluille, työ kuuluu opettajan virkatehtäviin JA siihen tulee antaa 
työaikaa/palkkaa ja arviointiin voi käyttää KIKY-aikaa
• Yksittäinen opettaja ei voi hyödyntää tuloksia työssään, mutta on tärkeää, että 

kouluissa perehdytään tuloksiin. KARVI:n arviointi toistetaan nykyisten oppilaiden 
ollessa 9-luokalla.

• Move!-mittauksien kirjaamiseen tulee antaa työaikaa (kirjaukset voi 
tehdä opettaja tai esim. avustaja). (Pääluottamustiedote 22.10.2018)



Lausunnoista

• Esimies/KASKO (ei esim. SOTE) määrittelee, mitä lausuntoja opettajan 
on syytä antaa. Niissä on vastattava VAIN sellaisiin kohtiin, jotka 
liittyvät oppilaan oppimiseen ja niihinkin vain huoltajien luvalla.

• Opettaja ei ole velvollinen antamaan mitään lausuntoja muille tahoille 
eikä missään tapauksessa terveystietoihin perustuvia näkemyksiä
(HUS:n hoitavien tahojen pyytämät).



Mitä kouluissa on tehtävä/tehdään opetuksen 
lisäksi? 
• Pedagogiset asiakirjat, vanhempain tapaamiset, arviointikeskustelut, 

pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 
oppilashuoltosuunnitelma, vaarojen arviointi, työhyvinvointi-
suunnitelma, kiusaamisen vastainen toimintamalli, päihdesuunnitelma, 
ohjaussuunnitelma, nivelsuunnitelmat, ympäristösuunnitelma, kulttuurisuunnitelma, 
oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelma, järjestyssäännöt, yhteistyösuunnitelma 
alueen muiden toimijoiden kanssa (nuorisotyö, urheiluseurat, seurakunnat, ) 
vaarojen arviointi, vanhempainyhdistys, kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, 
osallisuussuunnitelma, luokka-asteen sisäinen koordinaatio, ohjauksen järjestämisen 
suunnittelu, oppilaiden vuorovaikutustaitoja kehittävän ohjelman käytön suunnittelu, 
vanhempainiltojen ohjelman suunnittelu ja toteutus, opintokäyntien ja retkien 
suunnittelu tiimin oppilaille, tiimin omien tapahtumapäivien suunnittelu, juhlien ja 
tapahtumien tehtävävastuiden hoitaminen, erikoispäivinä (esim. joulujuhlapäivä) 
tiimit huolehtivat yhdessä oppilaista, oppilasarvioinnin kehittäminen, kyselyiden ja 
tutkimusten toimeenpaneminen (rehtorilta saapuvat), toimintasuunnitelman ja -
kertomuksen laatiminen, johtoryhmän tai rehtorin tiimille antamat muut 
erillistehtävät…





Mitä kouluissa on tehtävä/tehdään opetuksen 
lisäksi? 

• Näiden tulisi ohjata koulun käytäntöjä ja helpottaa opettajan 
työtä sekä yhdenmukaistaa kaupungin käytäntöjä. 
Suunnitelmat tehdään, mutta onko niihin aikaa perehtyä, 
jotta ne olisivat aidosti koulutyön tukena?



Mitä meillä on? Mitkä asiat ovat hyvin?

• Kelpoiset ammattitaitoiset opettajat
• Hyvät rehtorit
• Oppilashuoltohenkilöstöä
• Toimintamalleja eri tilanteisiin
• Koulurauha



Mitä meillä on? Mitkä asiat ovat hyvin?

• Suuri joukko innostuneita opettajia, jotka kehittävät erityisen 
paljon pedagogiikkaa, opetusmenetelmiä, aineenhallintaa, 
vuorovaikutustaitoja ja oppilaanohjausta
• Innovatiivisia järjestelyjä mm. kolmiportaisessa tuessa ja 

opetusryhmien muodostamisessa
• Yhteiskunnan tuki ja luottamus




