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TAPAHTUMIA
Kaj Chydenius 80 v.
27.10.2019 Finlandia
talo
Jarkko Tamminen
show 31.10.2019
Peacock
J. Karjalainen,
16.11.2019 Kulttuuritalo
HOAY syyskokous
19.11.2019 Akavatalo
Making of Lea, 22.11.
Komteatteri
Semmarit 30 v 23.11.
Finlandia-talo
Risteily Tallinnaan
Viking Line 7.12.

HOAY VIE OPETTAJIEN ASIOITA KASKON JOHDOLLE
HOAY:n työvaliokunta tapaa säännöllisesti Kaskon johtoa. Tapaamisia on
noin kerran kuussa ja asialistan tapaamisiin laatii HOAY:n puheenjohtaja.
Viimeisin tapaaminen oli 20.9 ja silloin käsiteltävinä asioina olivat opettajien
työhyvinvointi, kielirikasteinen opetus, koulujen tukipalvelut sekä kouluter veydenhoitajien tehtävänkuva oppilaiden tapaturmatilanteissa.

KIKY-AJASTA JA KARVISTA
HOAY on vaikuttanut siihen, että kiky-ajan käytöstä voidaan päättää
kouluilla. Tämä on mahdollistanut ajankäytön suunnittelun opettajien
kannalta mielekkäällä tavalla.
HOAY on korostanut työnantajalle, että kaikesta teetetystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Tämän seurauksena Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen Karvin teettämien kokeiden korjaamiseen on osoitettu
opettajille työaikaa tai ylimääräinen työ on korvattu rahalla. HOAY:n luottamusmiehet auttavat työaikaan liittyvissä asioissa.

TYÖSUOJELUPAKKI MOBIILINA

FORK… So this is
Christmas? 14.12.201
9 Savoy-teatteri

Helsingin kaupungin työntekijöiden tulee tehdä turvallisuuspoikkeamailmoitus, jos he huomaavat vaaratekijän, läheltä piti - tilanteen tai uhka- ja
väkivaltatilanteen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimella.

Maailma on tehty
meitä varten–
musikaali, 28.2.2020
Linnanmäen Peacock

Turvallisuuspoikkeamailmoituksen voi tehdä myös älypuhelimen avulla osoitteessa www.tyosuojelupakki.fi/
rtsp/m tai mikäli puhelimesta löytyy QR-koodin lukija,
oheisen koodin avulla

HELSINGIN AIKUISLUKIO
Helsingin kaupunki pohtii Helsingin aikuislukion lakkauttamista ja toimintojen uudelleensijoittamista, HOAY vastustaa toimivan organisaation alasajoa ja on toimittanut kannanoton Kasvatus- ja
koulutuslautakunnalle. Kannanotto on luettavissa osoitteessa HOAY-AILU-2019-10-11.pdf

hoay.fi
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ANTTI RINTEEN HALLITUKSEN PÄÄTÖS

We will rock you, 16.5.
Messukeskus

Koulutuksia
YOP-koulutuskutsu ja
ohjelma
2019 26.10.2019, Kulttuurikeskus Hanaholmen
NOPE-koulutus 28.11.
Palkkauksen ABC
28.11.2019
Yhteysopettajakoulutus
6.–8.3. 2020 Viking
Mariella
Yhteysopettajakoulutus
24.10. 2020
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OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMISESTA
Tässä pikainen katsaus lukion opettajille suunnattuun kyselyyn koskien
oppivelvollisuuden laajentamista. Suurin osa vastaajista murehti
yhteiskunnan resurssien riittävyyttä. Pelättiin myös nykyisen opetustyön
kärsivän, kun rahat valuvat koulumatkoihin ja oppimateriaaleihin. Monet
vastaajat toivoivat opiskelua tukevia palveluita eniten tukea tarvitseville
nuorille. Ryhmämuotoisen tuen lisäksi pitäisi tarjota räätälöityjä tukitoimia ja mahdollisuuksia edistää osaamista nuorelle parhaiten sopivin
keinoin. Myös perusopetuksen resursseihin ja opiskelijoiden tukeen kiinnitettiin huomiota. Samanlaisia huolia kuuluu muualtakin Suomesta.
Vein kommentit OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikuntaan. Myös
muut toimikunnat ovat tänä syksynä valmistelleet OAJ:n näkökulmia
Antti Rinteen hallituksen päätettyä hallitusohjelmassa oppivelvollisuuden
pidentämisestä 18 vuoteen ja maksuttomasta toisesta asteesta. OAJ ennakoi tämän ja loi ennen vaaleja oman mallin esiopetuksesta toisen asteen
loppuun voidakseen vaikuttaa hallitusohjelman kirjauksiin (https://
www.oaj.fi/politiikassa/oajn-oppivelvollisuusmalli/oajn-ratkaisuehdotukset/) .

OAJ:n edustaja on mukana OKM:n ryhmässä, joka seuraa asian valmistelua, ja vie ryhmään järjestön
näkemykset uudistuksen toteuttamisesta. OAJ arvioi suunnitelmien selkiytyessä uudistuksen vaikutuksia opettajien työhön ja edunvalvontaan.
Jukka Talvitie, HOAYn edustaja OAJn hallituksessa

OVATKO LUOKANOPETTAJIEN PALKAT NOUSSEET 17,3 % VUOSINA 2011 – 2018?
Helsingin Sanomat vertaili palkkojen kehitystä eri ammateissa syyskuun puolivälissä. Artikkeliin liittyvässä taulukossa näytti siltä, että luokanopettajien palkat olisivat nousseet yli 17 % vuosina 2011 –
2018. OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen on kirjoittanut mainion blogin ansiokehityksen mittaamisen
vaikeudesta. Helsingin Sanomien tekemä vertailu oli tilastollisesti pätevä. Kuitenkin Väisäsen tarkempi analyysi kertoo oikeamman näkökulman luokanopettajien ansiokehityksestä. Hänen bloginsa löytyy
seuraavan linkin takaa.
OAJ-blogi/2019/opettajan-palkka

TARKENNUKSIA OPETTAJA-LEHDEN KIRJOITUKSEEN
Juho Vehviläinen on kirjoittanut mielipidekirjoituksen uuteen Opettaja-lehteen. Hän oli saanut epätarkkaa tietoa pääluottamusmiehiltä. Yhdessä pääluottamusmiesten kommentin kanssa saattaa näyttää siltä, että pääluottamusmiehet yrittivät saada Vehviläisen näyttämään epäluotettavalta. Koska tämä
ei ollut heidän tarkoituksensa, tiedotamme asiasta suoraan jäsenillemme. Asiasta tarkemmin Opettajalehdessä sekä osoitteessa Opettaja.fi julkaistuissa vastineissa.
hoay.fi

