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Vaikuttavaa edunvalvontaa
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Opettajien ja rehtoreiden edunvalvonta on 
pitkäjänteistä työtä

Usein mielikuva edunvalvonnasta on nyrkkiä pöy-
tään lyövä luottamusmies ja lakkovahti tehtaan 
portilla. Monet kokevat kovasanaisen huutami-
sen edistävän parhaiten työntekijöiden asemaa. 
Näin on varmasti ennen ollutkin. Edunvalvonta on 
kuitenkin monitahoista vaikuttamista eri keinoja 
käyttäen. On osattava olla tinkimätön, mutta tar-
vittaessa luova ongelmaratkaisujen suhteen. Te-
hokas edunvalvonta edellyttää aina luottamuksen 
rakentamista.

Sopimusten tulisi olla selkeitä. Opettajille ja 
rehtoreille on kuitenkin tuttua sopimusten tulkin-
nanvaraisuus esimerkiksi yhteissuunnitteluajan 
osalta. Selkeissä tapauksissa on helppoa tiedot-
taa oikeasta tulkinnasta, mutta nekin käydään läpi 
työnantajan kanssa, jotta ratkaisu on opettajien 
ja rehtoreiden kannalta paras mahdollinen. Kaikki 
tämä tehdään yhteistyössä yhdistyksen (HOAY), 
luottamusmiesten, toimialan johdon ja henkilöstö-
hallinnon kanssa. 

Vaikuttaminen perustuu viestintään 

On vain tiedettävä, miten saa oman viestinsä kuul-
luksi. Kokemuksen karttuessa oppii, mitä asioita 
kannattaa kenenkin kanssa hoitaa. Aina oikeaa 
henkilöä ei voi päätellä organisaatiokaaviosta. Joka 
tapauksessa järkevät perustelut, kohdallaan olevat 
faktat ja luottamukselliset suhteet vievät asioita 
eteenpäin. Vaikeinta on viestiä jäsenille taustalla 
tehdystä työstä ja sen tuloksista, luottamukselli-
suuden rikkominen veisi pohjan tulevilta vaikutus-
mahdollisuuksilta. 

Ammattijärjestö keskittyy palkkaa ja työaikaa 
koskevaan edunvalvontaan 

Useimmissa ammateissa näin on, mutta opettajien 
kohdalla lainsäädäntö ja muu poliittinen päätök-
senteko vaikuttavat ratkaisevasti työoloihin ja työ-
määrään. Opettajien edunvalvonnassa onkin kaksi 
tärkeää osa-aluetta: palvelussuhteen ehdot ja kou-
lutuspoliittinen edunvalvonta. Valtakunnan tasolla 
korostuvat vaikuttaminen koulutuksen lainsäädän-
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töön ja valtion antamaan rahoitukseen, koska 
näiden vaikutukset näkyvät suoraan opettajien ja 
rehtoreiden arjessa. Kunta- ja eduskuntavaalien 
aikana nostetaan esille koulutuksen kysymyksiä. 
Vaalien jälkeen niitä pyritään saamaan mukaan 
hallitusohjelmiin ja kaupunkistrategioihin.

Koulutuspolitiikka on kurjistanut 
opettajien arkea

OAJ:n eduskuntavaaleissa esiin tuomista laajois-
ta tavoitteista moni on mukana nykyisessä halli-
tusohjelmassa. Suunta on kääntynyt kurjistumi-
sesta kohti toiveikkaampia aikoja, vaikka kahden 
edellisen hallituksen kasvatukseen, koulutuk-
seen ja tutkimukseen tekemät parin miljardin 
euron leikkaukset näkyvät ja tuntuvat edelleen. 
OAJ vaikutti lukiolainsäädännön ja opetussuun-
nitelman sekä perusopetuksen arvioinnin perus-
teiden uudistamiseen, jotta opettajan työaika 
suunnattaisiin oppilaan eikä hallinnon parhaaksi. 
Kolmiportaisen tuen osalta työ jatkuu. Tavoit-
teena on kaksi lomaketta, yksi tuen tarpeen ar-
viointiin ja toinen lisätuen kirjaamiseen. Samoja 
lomakkeita käytettäisiin kaikilla tuen tasoilla.

HOAY on onnistunut

Paikallisella tasolla koulutuspoliittinen edun-
valvonta on ensisijaisesti vaikuttamista resurs-
seihin ja niiden kohdentamiseen. Syksyllä 2019 
tehtiin uusi avaus sosiaalisessa mediassa laajasti 
levinneen videon muodossa. Helsingissä koulu-
tukseen suunnataan kohtuullisesti resursseja. 
Eniten on kuitenkin leikattu lukioista, mikä näkyy 
kurssitarjonnan vähenemisenä ja suurentuneina 
ryhminä. 

Moniportainen hallinto ja koulutuksen normit 
tuovat mukanaan vaatimuksia. Kun tavoitteita 
on liikaa, ne eivät ohjaa toiminnan kehittämis-
tä. Paikallisen edunvalvonnan tavoitteena onkin 
ollut päätöksenteon vahvistaminen koulujen ta-
solla. Kaupunginvaltuusto päättää koko kaupun-
kia koskevat strategiset linjaukset, mutta niiden 
toteuttaminen kaupunkilaisten parhaaksi tapah-
tuu kouluilla. Koska koulut ovat erilaisia, täytyy 
priorisoinnin lähteä kunkin koulun oppilaista ja 
heidän tarpeistaan. 

Vuonna 2017 työnantaja päätti tiukasti, että kai-
killa kouluilla on Kiky-lauantai. Kun asiaa käsiteltiin 
henkilöstötoimikunnassa vuonna 2018, jäi lauan-
taityöpäivä meidän esityksestämme suositukseksi. 
Tieto ei kuitenkaan kulkeutunut kouluille. Jatkoimme 
keskustelua Kiky-ajan järkevästä käytöstä. Syksyllä 
2019 rehtorit saivat päättää Kiky-ajan sijoittelusta 
ja mahdollista lauantai työpäivistä sekä niiden sisäl-
löstä keskusteltuaan opettajakunnan kanssa. Tämän 
seurauksena kysymykset Kiky-ajan käytöstä luot-
tamusmiehille vähenivät ratkaisevasti. Samoin kävi 
rehtoreiden osalta, kun he saivat oikeuden itse päät-
tää työaikansa sijoittelusta kuten kiireisten aikojen 
tasaamisesta vapaina päivinä. 

Olemme vieneet opettajien palautetta toimi-
alan johdolle muun muassa dokumenttikameroi-
den poistamisesta, tietotekniikan tuen ongelmista 
sekä digitalisaatiosta yleisemminkin, Tämä on tuo-
nut mukanaan myös myönteistä kehitystä. Lisäk-
si järjestämme säännöllisesti yhteisiä tapaamisia 
atk-opettajien ja tietohallinnon henkilöstölle. Hyvä 
esimerkki eri toimijoiden onnistuneesta yhteistyös-
tä oli aikuislukion säilyminen omana oppilaitoksena 
päinvastaisesta esityksestä huolimatta.

Paikallisesti päätettävät palkkaerät on neuvoteltu 
opettajien palautteen ja HOAYn hallituksen linja-
usten mukaisesti eri opettajaryhmille kuten erityis-
luokanopettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, 
rehtoreille ja apulaisrehtoreille. Lisäksi on maksettu 
kaikille peruskoulun opettajille monimuotoisuuden 
lisääntymisestä ja korjattu vanhamuotoisten luokan-
opettajien palkkausta. Myönteistä palautetta on tul-
lut myös koulukohtaista rehtoreiden päätettävissä 
olevista eristä haastavien ryhmien kanssa työsken-
televille ja viimeisimpänä myös haastavilla alueilla 
toimiville kouluille.

HOAY ei ole vielä onnistunut

Oppilaiden tarvitseman tuen järjestäminen toimii 
huonosti, vaikka on yritetty vaikuttaa niin resurssei-
hin, rakenteisiin kuin toimintatapoihinkin. Kolmipor-
tainen tuki kulminoituu byrokraattisiin asiakirjoihin 
ja puutteelliseen tukeen. Monet oppilaat voivat huo-
nosti eikä opiskelu suju. Työ siis jatkuu.

Rehtoreiden työnkuva ja työmäärä on ollut esillä 
ainakin vuodesta 2005. Asiaa on viety viraston ja 
sittemmin toimialan johdon tietoon, on kerätty tie-
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toa ja esimerkkejä, tuloksetta. Tilanne on huonon-
tunut, mikä näkyy sekä rehtoreiden että opettajien 
hyvinvoinnissa.

Työn ja kuormituksen rajaamiseen tarvitaan 
jokaista jäsentä

Työaikalaki rajaa työaikaa periaatteessa selke-
ästi. Käytännössä on toisin. Akavan selvityksen 
mukaan akavalaiset tekevät keskimäärin 7 tuntia 
viikossa palkatonta ylityötä. Opettajillekin määrä-
tään lisää tehtäviä miettimättä, mistä löytyy aika 
niiden tekemiseen. Työn rajaamiseen tarvitsemme 
yhdistyksen lisäksi koko jäsenistöä. Luottamus-
miesten on turha neuvotella työnantajan kanssa, 
jos opettajat kehotuksista huolimatta tekevät työn 
ilmaiseksi. Miksi työnantaja maksaisi työstä, jonka 
opettajat kuitenkin tekevät ilman korvausta? 

Virkamiehenä opettaja tekee kaikki hänelle 
määrätyt virkatehtävät, kuitenkin työajan puitteis-
sa. Vapaa-ajasta työnantaja ei voi määrätä. Olem-
me käyneet työnantajan kanssa asiasta keskuste-
lua vuosien ajan. Opettajia olemme ohjeistaneet 
pidättäytymään työn tekemisestä, jollei sitä korva-
ta työaikana tai erillisellä rahakorvauksella. Tulokset 
alkavat näkyä. Tänä vuonna Karvin tutkimuksista 
tai Move-mittausten kirjaamisesta on tullut vain 
vähän kysymyksiä. Myös rehtoreilla ja apulaisreh-
toreilla on mahdollisuus valtakunnallista sopimusta 
suurempiin huojennuksiin, vaikka tämä ei aina riitä-
kään helpottamaan rehtoreiden työkuormaa. 

Vuosien työ terveellisten koulutilojen eteen on 
onneksi tuottanut tulosta, mutta tuonut myös on-
gelmia koulujen muuttaessa väistötiloihin. Muut-
totyö ei ole virkatehtävä, joka voidaan opettajalle 
määrätä. Jos opettaja tähän työhön suostuu, hä-
nelle tulee maksaa erillinen korvaus. Ongelmaksi 
jää korvauksen pienuus ja suuri työmäärä runsaas-
ti välineitä sisältävissä luokkatiloissa. Työnantajan 
muuttoon tarjoama tuntimäärä ei riitä.

Edunvalvonta on yhteistyötä

Opettajien ja rehtoreiden edunvalvontaa hoitaa 
iso aktiivinen joukko erilaisissa rooleissa. Vaikka 
työsuojeluvaltuutettujen palvelut kuuluvat kaikille 
jäsenyydestä riippumatta, järjestöillä on iso rooli 
valtuutettujen työn mitoituksessa ja kohdentami-

sessa. Kunta-alan panostus valtuutettujen työai-
kaan perustuu ammattijärjestöjen ja työnantajan 
keskinäiseen valtakunnalliseen sopimukseen. Pai-
kallisesti meidän edunvalvojamme tekivät suuren 
työn, jotta rehtoreille ja muille esimiehille saatiin 
kokoaikaisia työsuojeluvaltuutettuja. 

Omat luottamusmiehet tuovat turvaa jäsenille 
hoitaessaan opettajien ja rehtoreiden yksittäiset 
tapaukset, tarvittaessa pääluottamusmiesten tu-
ella. Muutoin pääluottamusmiesten edunvalvon-
tatyö keskittyy edustukselliseen edunvalvontaa 
henkilöstötoimikunnissa, työryhmissä ja suorin 
kontaktein työnantajan edustajiin. 

Paikallisen edunvalvonnan painopisteiden linjaa-
misesta ja muusta päätöksenteosta vastaa Helsin-
gin opettajien ammattiyhdistyksen hallitus. HOAY 
kerää tietoa ja vaikuttaa taustalla keskustellen 
työnantajan edustajien kanssa opettajien esille ot-
tamista kysymyksistä. Vaikka vaikuttamistyössä on 
vaikea erottaa, mikä on oman ja mikä muiden vai-
kuttamisen tulosta, työn tuloksellisuutta arvioidaan 
siitä huolimatta.

Aktiiviset jäsenet ovat edunvalvonnat perusta

Edunvalvonnan tärkein resurssi on kuitenkin rehto-
rit ja opettajat. Ilman teidän aktiivisuuttanne ottaa 
esille ongelma- ja kehittämiskohteita, toimintaa 
olisi mahdotonta suunnata tehokkaasti. Olkaa jat-
kossakin aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä yhte-
ydessä omiin luottamusmiehiin, hallituksen edus-
tajiin sekä työsuojeluvaltuutettuihin.

JUKKA TALVITIE
P Ä Ä L U O T TA M U S M I E S  J U K O  R Y

K A S VAT U K S E N  J A  K O U L U T U K S E N  T O I M I A L A


