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YOP-koulutus 8.-10.3.2019

VUOSITYÖAIKAKOKEILU Helsingissä 1.8.2018 – 31.7.2021 

Jaana Alaja, Pääluottamusmies

Materiaali Laura Nurminen(OAJ), Timo Saavalainen (HOAY), 

pääluottamus- ja varapääluottamusmiehet
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Perusopetuksen 
vuosityöaikakokeilut – taustaa
• Kyse on kokeilusta
• Haetaan tietoa vuosityöajan toimivuudesta 

peruskoulussa
• Vuosityöaika on käytössä muuallakin 

opetusalalla
• Päätösvalta työyhteisön tasolla, myös HOAY 

voi irtisanoa sopimuksen kesken kokeilun
• OAJ tekee lopulliset omat johtopäätöksensä 

kokeilun jälkeen todennäköisesti 2023
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Perusopetuksen 
vuosityöaikakokeilut 
• Keskustelu kannattaa (Talvitie)
• Keskustelu on ollut ilahduttavan vilkasta
• Tuonut esiin konkretiaa, ehdotuksia ja 

näkökulmia edunvalvontaan
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Perusopetuksen 
vuosityöaikakokeilut 
• Kokeiluista voidaan tehdä johtopäätöksiä 

rajallisesti
• Ne tuovat silti arvokasta kokemusta ja 

ymmärrystä muutoksista ja niiden vaikutuksista
• Osa neuvotteluprosessia työnantajan kanssa
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Voisiko joku avata vuosityöajan niin, että jokainen ymmärtää? Esimerkkejä esim. 
luokanopettaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, suomen kielen lehtori ja 
liikunnan lehtori eli pieni opetusvelvollisuus vs. suuri.
Vta:n plussat ja miinukset selkokielellä. Muutenkin vta-kokeilu puheeksi: ajaako 
ammattijärjestömme ylipäätään opettajan etua, kuten sen pitäisi?!
Entä vieläkö OAJ ajaa aktiivisesti kokonaistyöaikaa vastoin opettajien enemmistön 
tahtoa?
Mitä HOAY tekee, jotta opettajille epäedullista vuosityöaikaa ei otettaisi käyttöön 
Helsingissä? -ei ole järkeä lisätä sidottua työaikaa, kun silti urakalla joutuu tekemään 
kaikki rehtorin määräämät tehtävät riitti aika tai ei.

Haluaisin tietää erittäin tarkasti, mitä vuosityöaika pitää sisällään. Se, mitä olen 
lukenut, kuulostaa järkyttävältä, mutta olen lukenut vasta nettipalstoilta.
Vta (kokonaistyöaika) missä mennään ja milloin jäseniä tullaan informoimaan 
kattavasti asioista joita on tehty, tehdään tällä hetkellä ja tullaan tekemään, jotta 
peruskoulussa kokeilussa oleva ja esim. ammatillisella puolella kokeilusta ilman 
kyselyjä kesken kaiken läpi lyöty malli työtuntimäärän kasvamisineen ja sitä myötä 
palkanalennuksineen ei mene läpi.
Tämä tuntuu puhuttavan paljon, mutta tietoa ei löydy oikein mistään 
tämänhetkisestä tilanteesta muutoin kuin että kokeilukoulut kokeilevat ja kokeilun 
jälkeen katsotaan mitä tehdään. Aika kuuma peruna aiheena tuo kokonaistyöaika on 
ainakin tuolla somessa.

Kysymyksiä 
vuosityöajasta
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Yhtään yläkoulua tai yhtenäistä peruskoulua ei lähtenyt 
mukaan VTA-kokeiluun, koska kokeilusopimus olisi 
huonontanut aineenopettajien työehtoja ja -oloja. Sopimus 
olisi myös heikentänyt opettajien autonomiaa, mahdollisuutta 
vaikuttaa oman työn suunnitteluun ja järjestämiseen. Koska 
kokeilussa on mukana vain alakouluja, siitä ei saada tuloksia 
koko peruskoulua varten. Miksi OAJ on vielä mukana 
peruskoulun VTA-kokeilussa, vaikka kokeilusopimus on joiltakin 
osin heikko ja jopa opettajien edun vastainen (esim. työn 
autonomian heikentäminen)?

Siitä lähtien, kun peruskoulun VTA-kokeilu alkoi, olen 
kaivannut asiapitoista ja kriittistä uutisointia sekä 
keskustelua aiheesta jäsenlehdessä tai OAJ:n 
verkkosivuilla. Tiedottaminen vuosityöajasta ja 
kokeilusta on mielestäni ollut vähäistä. Olisi tärkeää, 
että aihetta käsiteltäisiin monipuolisesti tuoden 
näkyväksi myös kokeilun haasteet ja kritiikki. Milloin 
OAJ alkaa julkaista jäsenlehdessä ja verkkosivuilla 
yksityiskohtaista tietoa peruskoulun VTA-kokeilusta ja 
siihen liittyvää asiantuntijoiden ja jäsenistön 
keskustelua? Ehkäpä monipuolinen keskustelu toisi 
varteenotettavia ratkaisuehdotuksia opettajien 
työehtojen parantamiseksi?

vuosityöaika: voisiko joku avata tämän asian asiallisesti, 
kertoa mistä maksetaan ja miten työmäärä tämän myötä 
esimerkiksi vähenee? Konkreetit esimerkit eikä liiba
laabaa. Ei mutu-juttua, vaan faktaa. 
Jos ongelma on alakoulun luokanopettajien palkkauksessa 
ja vuosityöaika tuo siihen oikeudenmukaisen järjestelmän, 
ei kai aineenopettajien tarvitse lähteä pelleilemään 
epäoikeudenmukaiseen systeemiin? Lisääkö vuosityöaika 
palkkaa? Vai vähentääkö se työmäärää? Vai pysyykö 
työmäärä samana ja palkka pienenee? 
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Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu on käynnissä tällä hetkellä neljän kaupungin kahdeksassa 1-6 

vuosiluokkien koulussa. Kokeilun piirissä on hieman alle 200 opettajaa. Yksittäiset kokeilut ovat kolmivuotisia 

ja OAJ: hallitus on linjannut kaikkien kokeilujen päättyvän viimeistään 31.7.2023. Kaikki koulut ovat lähteneet 

mukaan vapaaehtoisesti jäsenäänestyksen kautta. Tähän mennessä ei vielä ole löytynyt kokeiluun halukkaita 

vuosiluokkien 7-9 tai yhtenäisen perusopetuksen kouluja, mutta asiasta kiinnostuneita on useampia.

Kokeiluun ei voi tulla mukaan mikä tahansa kunta tai koulu. Mikäli paikallisesti asiasta ollaan sekä yhdistyksen 

että työnantajan taholta kiinnostuneita, kannattaa olla yhteydessä OAJ:n edunvalvontaosastoon. Tavoitteena 

on, että vuosityöaikaa päästäisiin testaamaan myös vuosiluokilla 7-9.

Seuraavissa dioissa käydään läpi vastauksia vuosityöaika ( VTA ) 

kokeiluun liittyen.
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Miksi on pidetty tärkeänä, että 
vuosityöaikaa kokeillaan 
perusopetuksessa?

• Opettajien työ on muuttunut ja palkanmaksun ulkopuolella oleva työ 
eli ns. virkaan kuuluvat muut tehtävät ovat lisääntyneet

• Oppiminen yksilöllistyy ja opetuksen suunnittelu laajenee: oppimisen 
tuki, yksilölliset oppimispolut, vaihtelevat oppimisympäristöt…

• Yhteistyö lisääntyy niin kotien ja toisten opettajien kanssa kuin 
moniammatillisesti ja sidosyhteisöjen kanssa

• Arviointityö lisääntyy ja monipuolistuu
• Työ ei painotu enää vain oppitunteihin
• Kehittämistyö laajenee ja tehdään pääasiassa kouluilla
• Uudet opetussuunnitelmat vaativat yhä enemmän opettajien yhteistä 

opetuksen suunnittelua ja arviointia
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Mitä kokeilulla tavoitellaan?

• Lisääntyneen työmäärän rajaamista
• Työn tekemistä vain työajalla
• Työaikajärjestelmien kehittäminen vastaamaan 

nykytilannetta ja muuttuvaa opettajan työtä:
• jotta kaikki työ saadaan palkanmaksun perusteeksi 
• jotta työn määrää kyetään tarvittaessa rajaamaan

• Oppituntien laskemisesta siirrytään kohti 
kaiken opettajan työhön kuluvan työajan 
hahmottamista
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Mitkä ovat tärkeimmät pointit?
• Työpäivien määrä 190 oppilastyöpäivää (miinus arkipyhät) ja 

opettajatyöpäivät ja niiden sijoittuminen pysyvät ennallaan 
(tänä vuonna 1504h)

• Kaikki lomat säilyvät aivan ennallaan
• Kaikesta sovitusta työstä maksetaan korvaus
• Kaikki nykyiset tehtävät on resursoitava työaikana
• 1520 h/v on vähimmäismäärä, jonka mukainen palkka 

viranhaltijoille taataan, tunteja voi siis olla enemmänkin. Jos on 
enemmän tunteja, nousee tietysti palkkakin

• 1520 tunnista osa on sidottua työaikaa (tapahtuu pääosin 
koululla) ja loput on sitomatonta työaikaa (opettaja itse päättää 
miten, milloin ja missä työn tekee)
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Sopimuksessa sitomattomasta 
työajasta
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1. Laskelmaesimerkki: 
luokanopettaja

• kelpoinen luokanopettaja

• opetusvelvollisuus on 24 à sitomaton työaika min 25% (tämä 
lasketaan vuotuisesta työtuntimäärästä)

• 1. kalleusluokan kunta

• 1 ylitunti (opetusta viikossa siis 24 + 1 = 25)

• 1 h/vko tukiopetusresurssia (38 työviikkoa x 1 h = 38 h/vuosi)

• 1 h/vko av- ja tvt-välinetyö (38 työviikkoa x 1 h = 38 h/vuosi)

• työkokemus 12 vuotta (10. vuoden lisä)
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OPV
(palkka 1.12.18 lukien)
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VTA
(palkka 1.12.18) 
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Jos olet esim. 4. luokan luokanopettaja ja sinulla ei ole yhtään ylituntia on 
sidottua opetusta 24 h x 38 = 912 h. Sitomaton työaika ( 25% ) 376 h.

Hinnoittelutunnuksen mukainen palkka: 2890,13 € / kk

Vuositasolla yhteissuunnitteluaika ( OVTES ) on 126 h. + VESO:t 18 h. 
+ 12 h KIKY = 156 h. VTA:ssa tämä 156 h voidaan sopia toisin.

Lukuvuonna 2018 - 2019 

1504 - 376 h ( VTA arkipyhävähennyksen jälkeen - sitomaton työaika ) = 
1128 h

1128 - 912 ( opetus ) = 216 h

216 - 156 h ( ys-aika, kiky + veso ) = 60 h 

60 h / 38 ( opetusviikot ) = 1,5 h ( viikossa muu aika ) 
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Kieltenopettaja, opev 20 h, ei ylitunteja. Hinnoittelutunnuksen 

mukainen palkka: 3152,18€

Sidotut oppitunnit, 20 h x 38 = 760 h Sitomaton aika ( 35 % ): 526 h.

Lukuvuonna 2018 - 2019 

1504 h - 526 h ( sitomaton aika ) = 978 h

978 h - 760 h ( opetus ) = 218 h

218 h - 156 h ( ys-aika, kiky, veso ) = 62 h

62 h / 38 = 1,6 h ( viikossa muuhun )



8.3.2019
18

Peruskoulun vuosityöaikakokeilu
Työaika- ja palkkavertailu
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Helsingissä OAJ:n jäsenet (ei rehtorit) 

äänestivät osallistumisestaan

• Äänestystuloksen perusteella (HOAY:n linjaus: vaaditaan yli 
50%:n kannatus) Mukaan lähtivät äänestystuloksen 
perusteella

• Laakavuoren ala-aste

• Poikkilaakson ala-aste

• OAJ:n hallitus hyväksyi kokeilusopimuksen

• Helsingissä neuvoteltiin soveltamisohje (mukana 
pääluottamusmiehet ja HOAY:n puheenjohtaja)

• Perustettiin VTA:n arviointi- ja seurantaryhmä (PLM:t, HOAY:n
PJ, rehtorit ja opettajat kummastakin koulusta sekä 
työnantajan edustajat) Ryhmässä ratkaistaan erimielisyydet 
sekä seurataan kokeilua ja tehdään kehittämisehdotuksia ja 
mahdollisia muutoksia soveltamisohjeeseen
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Millaisia kokemuksia kokeilusta 
on saatu Helsingissä?

• HOAY teki kyselyn 
vuosityöaikakokeilussa 
työskenteleville opettajille 
syksyllä 2108
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Opetustunneista (Helsinki)
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Tehtävistä (Helsinki)
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Ys-ajasta ja ryhmäkokoasiasta 
(Helsinki)
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Suunnittelusta (Helsinki)
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Työn autonomia ja jaksaminen 
(Helsinki)
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Muita havaintoja

• Kouluilla erilaisia ratkaisuja: P lisännyt opettajien 
määrää, L (PD-kouluna saa lisää resurssia) 
lisännyt nykyisille opettajille tunteja ja palkkaa

• Sitomattoman työajan vaihteluväli: 
P: 25-35% L: 27,8-39,5%

• Työajan vaihteluvälit: P: 1504 (enemmistö)- 1570h 
L: 1504 (2 kpl)-1715h

- P: opetustunnit vähentyneet (lo. N. 23)
- L: vuosityöaika lähes kaikilla yli minimin
- Suunnitelmia on muutettu vuoden aikana yhteistyössä opettajien kanssa
- Leirikoulut vievät yllättävän paljon työaikaa (suunnittelu ja 12h/vrk)

P = Poikkilaakson ala-aste L = Laakavuoren ala-aste
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Ajantasaista tietoa löytyy osoitteesta:
https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksen-
vuosityoaikakokeilu/

Kannattaa tutustua myös keskusteluun 
Facebookin ryhmässä: Opettajien vuosityöaika -
kokeilut ja arviot

https://www.facebook.com/groups/1964335483871
242/

HOAY järjestää vuosityöaikaillan 27.3.

https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/
https://www.facebook.com/groups/1964335483871242/

