YHTEYSOPETTAJIEN
KOULUTUS
6.-8.3.2020

MIKÄ KOULUJEN
TOIMINTAA
OHJAA MM.

¡

OPS

¡

Lait, asetukset

¡

kaskon yhteiset toimintamallit

¡

Kaupungin tavoitteet (strategia, henkilöstöpoliittiset periaatteet)

¡

kaupungin toimintaympäristö (asunto-, kulttuuri-, tila-, liikkumis-,
ympäristöpolitiikka)

¡

muiden toimialojen tavoitteet

¡

yhteistyö eri tahojen kanssa

¡

valtakunnalliset ohjeet, periaatteet (syrjäytymisen ehkäisy, osallisuus)

¡

opettajien virkaehtosopimus

¡

muut työehtosopimukset

¡

(huoltajien tietoisuuden lisääntyminen)

¡

(Yhteiskunnallisten vaatimusten voimistuminen)

kaupungistuminen, maahanmuutto, ilmastomuutoksen torjuminen, globaalit
kriisit
Valtion talous
poliittiset voimasuhteet
PÄÄLUOTTAMUSMIESTOIMINNAN
REUNAEHTOJA

digitalisaatio
yhteiskunnalliset muutokset
kansainväliset trendit
johtajuuden, esimiehisyyden vaatimukset, muutokset

Kaskon kokonaisuus
opettajien/rehtoreiden toimintaympäristö
Helsingin taloustilanne
PÄÄLUOTTAMUSMIESTOIMINNAN
REUNAEHTOJA

kaupungin pöytä- yhteistoiminta kaupungin tasolla
Muiden järjestöjen tavoitteet, yhteistyö
OAJ:n tavoitteet
Jukon tavoitteet

JOHTAJUUDEN
MUUTOKSEN
VAIKUTUKSET
OPETTAJIEN
ROOLIIN
TYÖYHTEISÖSSÄ

Mikä
muuttunut/muuttumassa ja
mitä se edellyttää
työntekijöiltä.

Mihin rehtoria tarvitaan? Kuka
päättää ”koulun linjasta”miten tieto läpäisee koko
yhteisön ja miten se vaikuttaa
koulun/opettajien toimintaan?

Kouluissa rehtorit,
apulaisrehtorit, tiimivastaavat,
asiantuntijaopettajat

Suurissa kouluissa rehtori,
virka-apulaisrehtori(t),
talovastaavat, tiimivastaavat,
johtavat opettajat,
asiantuntijaopettajat

Onko kunkin roolit, työnjako,
vastuut ja velvollisuudet
kaikille selvät?

Mitä selkeämpi työnjako ja
työn organisointi- sitä parempi
työhyvinvointi

HYVÄ JOHTAJA (JAN HOLST- NOVETOS)

1980-luku
Tietää ja osaa parhaiten

Tekee päätökset
Ratkoo ongelmat
Suunnittelee ja organisoi

2010-luku
Auttaa toisia oppimaan ja
kehittymään => potentiaalin
saavuttaminen
Jakaa vastuuta ja valtaa
Tukee ongelmaratkaisussa
Osallistaa suunnitteluun ja työn
organisointiin

HYVÄ TYÖNTEKIJÄ

1980-luku

2010-luku

Toteuttaa käskyt

On itseohjautuva

Raportoi ongelmat ylöspäin

Johtaa aktiivisesti itseään ja työtään

Ei sooloile liikaa

Etsii luovia ratkaisuja ja kehittää työtään jatkuvasti

Toteuttaa

Ratkoo oman työn ongelmat, osallistuu työn suunnitteluun ja
organisointiin

¡ Opettajan pedagoginen vapaus. Mitä se on, mitä se ei ole?

OPETTAJA ON
ITSENÄINEN TOIMIJA
OPETUKSESSAAN JA
OSALLINEN KOULUN
TAVOITTEIDEN JA
TOIMINTAKULTTUURIN
LUOMISESSA JA
YLLÄPITÄMISESSÄ

¡ Jos olen erimieltä koulun pedagogisista linjauksista, mitä teen?
¡ Miksi kouluissa on hankkeita- tuleeko minun osallistua niihin, jos

pidän niitä turhina, haitallisina tai liian vähän arvoa tuovina?
¡ Johtaako työryhmätyö riittävän vaikuttavaan tulokseen?
¡ Mikä olisi tehokkain (panos/tuotos) tapa toteuttaa niitä

ylimääräisiä tavoitteita/tehtäviä, jotka tulevat koulun
ulkopuolelta? (karvi, tupa, eettiset periaatteet, turvallisuus,
ympäristöasiat, kiusaamis- osallisuus- yms hankkeet)
¡

koulun sisäisten yhteisesti sovittujen asioiden hoito

¡

koulun ulkopuolelta tulevat

YHTEISTOIMINTA- KESKUSTELU, YHTEISEN LINJAN LUOMINEN
REUNAEHDOT HUOMIOIDEN
¡ Vaatii aikaa ja luottamusta, sitoutumiskykyä
¡ Mahdollistaa kaikkien näkemysten esilletuomisen mutta ei välttämättä johda jokaista miellyttävään lopputulokseen
¡ Yhteisten kokousten luonteen, tavoitteiden erottelu:
-

informatiivinen

-

työskentelyyn perustuva

-

uutta luova

-

koko yhteisöä hyödyttävien mallien, ohjeiden yms tuottaminen

-

prioriteettijärjestyksen pohtiminen

-

Yhteistoimintavastaava työyhteisön pulssina-auttaa esiin nostettavien asioiden määrittelyssä

On helppoa antaa laki- asetus, -sopimustietoa MUTTA
vaikeuskerroin on niiden soveltamisessa:

TOISAALTA JA
TOISAALTA

esim. noudatetaanko lakia 50 oppilaan ryhmässä esim.
oppilaan kannalta? (perusopetuslaki, -asetus, pedagogiset
asiakirjat, opetussuunnitelma…)
ENTÄ jos ei noudateta. Kenen mielestä ja millä perusteilla?
Miten etenen, kuka etenee ja mihin?
On AINA PAREMPI, että asiat selvitetään koulun/toimialan
sisällä. Joskus kuitenkin tarpeellista viedä asia
oikeuden/AVIn ratkaistavaksi.

RATKAISUJA ERI ELIMISSÄ
osa-aikaisten opettajien oikeus ys-ajan ja vesojen osa-aikaisuuteen
työajan suhteessa (työtuomio-istuin)
sisäilmasairastuneen oikeus terveeseen työympäristöön (AVIlausuntopyyntö)
esimiehen laiminlyönti epäasiallisen kohtelun selvittämättä
jättämisessä (Käräjäoikeus?)
päätöksen viivästyminen varhaiskasvatuspaikasta (Hgin hallinto-oikeus)

SILTA - TOIMINTAMALLI KASKOSSA
¡

Projekti/hanke perustetaan Siltaan, kun rahoituspäätös on saatu.

¡

Projektit/hankkeet kytketään strategisiin ohjelmiin:
1.

Maailman toimivin kaupunki

1.1 Elävä ja kiehtovasti omaperäinen kaupunki
1.2 Hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja
ketterämpään toimintakulttuuriin
2.

Kestävän kasvun turvaaminen

2.2 Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä
2.3 Kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki
3.

Uudistuvat palvelut

3.1 Maailman vaikuttavin paikka oppia
3.2 Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat
3.3 Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille
3.4. Modernia ilmastovastuuta
4.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

5.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

¡

Projektivastaava päivittää tiedot Siltaan vähintään kerran kuukaudessa

¡

Hankeraportointi johdolle tuotetaan jatkossa Sillasta (diat 5-8 kuvakaappauksia järjestelmästä).

SYKSYN 2019 – KEVÄÄN 2020 RAHOITUSHAUT

SHOPS2HUBS – 6aika ESR
(Stadin AO- Green Finland
koordinoi)

Helsingin kaupungin
perusopetuksen
tutoropettajaverkosto 20202021 – OPH

Katja Utti-Lankinen

Yrittäjyyden ja
työelämäosaamisen Stadi –
Innovaatiorahasto (Koko Kasko)

DigiPoint– 6aika ESR (Stadin AO–
Turku koordinoi)

LARK- kohti huippulaatua– OPH
(Stadin AO – Keuda koordinoi)

Teemme tulevaisuuden tekijöitä peruskoulu on parasta
(kutoskaupungit) – OPH (HKI
koordinoi)

Kivaa kielten tunneille (POPA JA
SVES) – OPH

Varhaiskasvatuksen
liikkumisohjelma – AVI

Erityisavustus
varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja alkuopetuksen
lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa
vahvistaviin toimenpiteisiin –
OPH

Erityisavustus väkivaltaisen
radikalisaation ennaltaehkäisyä
tukevaan toimintaan - OM

Valtionavustus vieraskielisten
sekä saamen- ja romanikielisten
oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja
perusopetuksen sekä
lukiokoulutuksen järjestämiseen
vuonna 2019 – OPH

Valtionavustus nuorten
työpajatoimintaan (Stadin AO) –
AVI

Sitran Demokratiakokeilut 2020
– EI SAATU

Stadin lukiot innostavat LUMAoppimiseen syventämällä
korkeakouluyhteistyötä – OPH –
EI SAATU

Energiakoulutuspolku – 6aika
ESR (Stadin AO- Turun AMK
koordinoi) – EI SAATU

Pedtech – 6aika ESR (Lukiot ja
perusopetus – Turku koordinoi) –
EI SAATU
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SYKSYN 2019 –
KEVÄÄN 2020
RAHOITUSHAUT

Katja Utti-Lankinen

Yrittäjyyden ja
työelämäosaamisen Stadi –
Innovaatiorahasto (Koko Kasko)

Teemme tulevaisuuden tekijöitä
- peruskoulu on parasta
(kutoskaupungit) – OPH (HKI
koordinoi)

Kivaa kielten tunneille (POPA JA
SVES) – OPH

Helsingin kaupungin
perusopetuksen
tutoropettajaverkosto 20202021 – OPH

Erityisavustus
varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja alkuopetuksen
lukemisen kulttuuria ja
lukutaitoa vahvistaviin
toimenpiteisiin – OPH

Erityisavustus väkivaltaisen
radikalisaation ennaltaehkäisyä
tukevaan toimintaan - OM

Valtionavustus vieraskielisten
sekä saamen- ja romanikielisten
oppilaiden ja opiskelijoiden esija perusopetuksen sekä
lukiokoulutuksen järjestämiseen
vuonna 2019 – OPH

Tulevaisuuden
työelämäosaaminen
peruskouluissa

Turvallisesti mediassa ja
maailmalla – lapsiin ja nuoriin
kohdistuvien seksuaalirikosten
ehkäisy (ml. grooming)

6.3.2020
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Me-koulu
Kieliä, kyllä kiitos! - Språk, ja tack!
Kivaa kielten tunneille
Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto 2020-2021
Valtionavustukset perusopetuksen tutoropettajatoimintaan
Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta

HANKKEITA…..

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020
Helsinki oppii kielillä 2
Kotona Helsingissä 1
DigiKilta 2
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019
Koulutuksellinen tasa-arvohanke 2019
Kotona Helsingissä 2

OPETTAJIEN VIRKAHAUN HAKIJATILANNE
Hakemukset virkaa kohden
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Haettavana olleiden virkojen määrä

Hakijamäärä keskimäärin virkaa kohden 2019

Virkoja haussa 2019

Virkoja haussa 2020

Hakijamäärä keskimäärin virkaa kohden 2020

Nimike
Luokanopettaja
Erityisluokanopettaja
Erityisopettaja
Peruskoulun lehtori
Päätoiminen tuntiopettaja
Tuntiopettaja

Hakijamäärä keskimäärin virkaa kohden
Hakijamäärän
2019
2020 muutos
29
18 -37,9 %
9
5 -44,4 %
41
18 -56,1 %
42
27 -35,7 %
31
25 -19,4 %
8
2 -75,0 %

•
•
•
•

Haettavana oli v. 2020 yhteensä 337 virkaa, hakemuksia yhteensä 6070.
Haettavana oli v. 2019 yhteensä 245 virkaa, hakemuksia yhteensä 6939.
Esim. v. 2017 oli haettavana 183 virkaa, hakemuksia yhteensä 9529.
Hakijoita on vähemmän kuin hakemuksia, koska usein hakija hakee useampaa
kuin yhtä virkaa.
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Ys-aika ei riitä suurelle osalle opettajista
¡ Ys-aikaa on vähemmän käytettävissä kodin ja koulun

yhteistyöhön ja yhteiseen suunniteluun kuin ennen
¡ Ys-aikaa sidotaan yhä enemmän ja kaikkien edellytetään

osallistuvan

YHTEENVETOA

¡ Joissakin kouluissa ys-aikaa on pystytty

henkilökohtaistamaan jonkin verran (Ys-aika ei jakaudu
tasaisesti kaikille)
¡ Haaste korostuu suurissa yksiköissä
¡ Tarvitaanko siis lisää ys-aikaa joillekin/kaikille, vai

eriytetäänkö nykyistä aikaa koulujen sisällä?
¡ Millainen työaika ja –palkkausmalli olisi tulevaisuudessa

opettajien mielestä kannatettava?

ANTOISAA RISTEILYÄVERKOSTOITUMISEN
ILOA

Jonkun mielestä koulutus on liian kallista.
On ehkä hyvä, ettei hän tiedä, mitä tietämättömyys
maksaa.

Kiitos!

HOAY
HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY

