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Työtä vain työajalla 
 
Vuonna 2019 on tulossa ainakin seuraavat kyselyt   
muun koulutyön lisäksi 
 
Karvi, perusopetus:  Äidinkieli- ja kirjallisuus 9. luokka: 

• Arviointi kohdistuu monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueisiin: 
monilukutaitoon, tekstin tuottamiseen, kielitietoisuuteen ja kirjallisuuteen.  

• Arviointi on kaksiosainen. 
o Osa 1 (taustakysely ja kirjoittamistehtävä) avoinna 18.2.–14.3.2019 
o Osa 2 (monivalinta- ja avotehtävät) avoinna 8.–18.4.2019. 

 
Karvi, perusopetus ja toinen aste: Opiskelijan siirtymät ja opintopolun suju-
vuus koulutuksen nivelvaiheissa 

• Ensimmäinen vaihe (syksy 2018–syksy 2019) kohdistuu perusopetuksen 
jälkeisiin siirtymiin 

• Tietoa kerätään yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henki-
lökunnalta sekä toisen asteen aloittaneilta opiskelijoilta 

• Lisäksi tietoa kerätään perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen 
koulutuksen valmentavassa koulutuksessa ja lukiokoulutukseen valmista-
vassa koulutuksessa olevilta opiskelijoilta 

• Tiedon keruu ajoittuu alkuvuoteen 2019 
 

Kouluterveyskysely, perusopetus ja toinen aste maalis-huhtikuussa 2019 
OECD, Social and Emotional Skills:  

• Helsingin kaupunki on toimialajohtajan päätöksellä mukana 10 muun 
maan/kaupungin kanssa OECD:n toteuttamassa sosiaalisten ja emotio-
naalisten taitojen arvioinnissa 10- ja 15-vuotta täyttäneillä lapsilla ja nuo-
rilla. Oppilaat valikoituvat syntymäajan perusteella.  

• Tutkimukseen liittyy oppilaiden, opettajien, rehtorien ja huoltajien kyselyt.  
• Päätutkimus tehdään marraskuussa 2019 n.3000 oppilasta per ikäryhmä. 

 
eTimms: 

• Tutkimuksessa arvioidaan 4. vuosiluokan ja 8. vuosiluokan oppilaiden ma-
tematiikan ja luonnontieteiden osaamista. • Pääkoe toteutetaan huhti-tou-
kokuussa 2019. 

• Kustakin tutkimukseen osallistuvasta koulusta kokeeseen valitaan satun-
naisesti 1–4 luokkaa / opetusryhmää ryhmien koosta riippuen. 

• Oppilaat vastaavat sekä tiedolliseen kokeeseen että oppilaskyselyyn. Li-
säksi koulujen rehtoreita, tutkimukseen valittujen luokkien/opetusryhmien 
matematiikan ja luonnontieteiden opettajia sekä 4. vuosiluokalta osallistu-
vien oppilaiden vanhempia/huoltajia pyydetään täyttämään heille suun-
nattu kysely. 
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MOVE-mittausten kirjaaminen valtakunnalliseen järjestelmään syksyllä 

• Move-mittaukset kuuluvat opetusohjelmaan. 
• Tulosten välittämisen tarpeellisuudesta terveydenhoitajalle kannattaa kes-

kustella hänen kanssaan. 
• Mittaustulosten kirjaaminen valtakunnalliseen järjestelmään ei kuulu opet-

tajan tehtäviin ilman korvausta.  
 

  
 
Työnantaja vastaa työn mitoituksesta ja resursoinnista 
 
Koulutuksen arviointi sekä kotimaassa että kansainvälisesti on välttämätöntä. 
Tästä vastaa koulutuksen järjestäjä. Työnantajan velvollisuus on suunnitella ja 
johtaa työ niin, että se on mahdollista tehdä työaikana tai korvattava työ erikseen.  
 
Rehtori ei voi määrätä tehtäviä ennen kuin hän osoittaa niille työajan tai muun 
korvauksen. Tämä koskee kaikkea työtä. Järjestö ei voi jälkikäteen neuvotella 
korvausta opettajien ilmaiseksi tekemälle työlle. Työnantajan on annettava riittä-
vät ohjeet myös rehtoreiden työn tueksi. 
 
Mitään ylimääräisiä tehtäviä EI PIDÄ TEHDÄ ellei niihin ole osoitettu resurs-
sia. Mikäli rehtori ilmoittaa odottavansa toimialan johdon ohjeita korvauksesta, 
opettaja toimii samoin ja ilmoittaa odottavansa toimialan ohjeita työn korvaami-
sesta ENNEN työhön ryhtymistä. 
 
 
 
Ota tarvittaessa yhteyttä omaan luottamusmieheesi. Luottamusmiesten yhteystie-
dot ovat HOAY:n verkkosivuilla:  
 
http://hoay.fi/edunvalvonta/kaupungin-koulujen-luottamusmiehet/ 
 
 
 
Talvisin terveisin, 
 
 
 
Jaana Alaja    Jukka Talvitie 
pääluottamusmies   pääluottamusmies  


