
MITÄ OVTES 
SANOO TYÖSSÄ 
JAKSAMISESTA?

Vaatimukset– Tavoitteet – Voimavarat –Turhakkeet 
–> Jaksaminen vaarantuu



OPETTAJUUS ON
PROFESSIO

Ydintehtävänä lasten ja 
nuorten opetus ja kasvatus



PROFESSIO ON
PALVELUTEHTÄVÄ
!Vahva ja arvostettu yhteiskunnallisen 

aseman saavuttanut ammatti 
!Perustuu erikoisosaamiseen
!Tavallista suurempi autonomia työssä
!Ainakin osittainen lakisääteinen asema
!Altruistisen palvelun korostaminen
!Korkea etiikka



OPETTAJA TEKEE TULOSTA
!Opettajuus on

� Akateeminen ammatti
� Korkeasti koulutettua osaamista

!Opettajalta odotetaan 
� Korkeaa etiikkaa
� Korkeaa osaamista
� Selkeitä tuloksia 

!Ydintehtävänä on lasten ja 
nuorten opetus ja kasvatus



TYÖN ILO NÄKYY!

ENTÄ JOS EI NÄY?

Onnistuuko ydintehtävä 
ilman työn iloa?



NORMIT OHJAAVAT
OPETTAJAN TYÖTÄ

Miten säilyttää työn ilo 
normien keskellä?
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Säädöksiä, sopimuksia, 
normeja, määräyksiä
" Lait ja asetukset
" Virka- ja työehtosopimukset (myös paikalliset)
" Muita sopimuksia
• Yhteistoimintasopimus, tarkentaa ao. lakia
• Koulutussopimus
• Ryhmähenkivakuutussopimus

" Kunnan hallintosääntö
" Opetustoimen johtosääntö
" Työnantajan määräykset ja ohjeet (ryhmäkirj.)
" Opetussuunnitelman perusteet
" Koulun/oppilaitoksen opetussuunnitelma
" Koulun/oppilaitoksen lukuvuoden

toimintasuunnitelma
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Työntekijä, viranhaltija, virkamies
Oikeus
" vähintään TES:n/VES:n

mukaiseen palkkaan
" lakien ja sopimusten

antamaan suojaan
" järjestäytymiseen
" tasa-arvoiseen ja

yhdenveroiseen
kohteluun

" hyvään työilmapiiriin
" ammatilliseen

kehittymiseen
" terveelliseen ja

turvalliseen
työympäristöön

" …

Velvollisuus
" suorittaa tehtävänsä asian-

mukaisesti ja viivytyksettä
" noudattaa asianomaisia

säännöksiä ja määräyksiä
" noudattaa työnantajan

työnjohto- ja valvonta-
määräyksiä

" toimia tehtävässään
tasapuolisesti

" kieltäytyä työnantajan
kanssa kilpailevasta
toiminnasta

" huolehtia työturvallisuudesta
" pitää liike- ja

ammattisalaisuus
" ottaa huomioon

työnantajan etu
" …

Työmarkkina-avain, KVhL



MITÄ PITÄISI 
JAKSAA?

Ydintehtävänä on lasten ja 
nuorten opetus ja kasvatus
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Opettajan työn ydin?
" Opetus ja kasvatus
" Opetuksen suunnittelu

• valmistelu, jälkityö, 
arviointi

" Valvonnat
" Oppilasarviointi ja palaute
" Arviointikeskustelut
" Koulutustyöpäivät

" Kodin ja koulun yhteistyö
" Opettajakunnan kokoukset
" Aine- ja asiaryhmittäiset

neuvonpidot
" Yhteistyö oppilashuollon ja

viranomaisten kanssa
" Vanhempainillat

" Suunnittelu- ja kehittämis-
työ koulun tasolla
• opetuksen suunnittelu
• kasvatustyön suunn. 
• koulun omat projektit
• yhteistyö muiden

oppilaitosten kanssa
• työelämäyhteistyö
• tapahtumat, juhlat, retket

" Virka- ja työehtosopimuk-
sissa sovitut korvattavat
erityistehtävät
• korvauksen saamisen

ehtona on etukäteen
annettu määräys



MILLÄ AJALLA 
PITÄISI JAKSAA?

Työn ja vapaan pitää olla 
tasapainossa
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Opettajatyöpäivät
" Oppilastyöpäivät
• Peruskoulussa 190, 
• Lukiossa ja aikuislukiossa vakiintunut

käytäntö 31.12.1998  (OVTES osio A 32 §)
•Ma-pe sattuvat itsenäisyyspäivä, 

loppiainen ja vappuluetaan työpäiviksi
" 3 VESO-päivää
" Ehtolaiskuullustelu, uusintakoe

POL 23 §, OVTES OSIO A 32 §, OSIO B 14-15 §



OVTES OSIO B L1 6 §, L2 2 §, L3 3 § 1414

Opetusvelvollisuustyöaika
" Oppitunnit

" Opetuksen valmistelu, jälkityö ja arviointi
" Valvonnat
" Oppilasarviointi ja palaute
" Koulutustyöpäivät
" Muut virkatehtävät

" YS-aika
" Arviointikeskustelut
" Peruskoulu 120 h, lukio 107 h ja aikuislukio 87 

h /vuodessa
" Oppitunti 60 min –> väh. 45 min opetusta



MKo 27.5.2005, muokannut 
Hgille MKos

15

Opetusvelvollisuustyöaika
Yleissivistävä koulu

kehittäminen

suunnittelu

arviointityö

veso-
päivät

suunn.-, 
koulutus- ja
kehittämis-

päivät

oppilas-
työpäivät

opettaja-
työpäivät

yhteissuunnittelu

tuntien valm.
ja jälkityö

tukiopetus

lisätehtävät

ehtojen
suoritus-
päivä

sunnittelu- ja
kehittämistyö

työaikaa
lyhentävät
arkipyhät

opettajan-
kokous

kodin ja koulun
yhteistyö

aineryhmä-
kokous

erityistehtävät

kerho
neuvottelu

neuvonpito

yhteistoiminta

© Leena Ronkainen

valvonnat

aikuislukiolisä

kerrointunnit

dem.tunnit

oppitunnit

välitunnit

lukioresurssi-
tunnit



MIHIN VOI 
SAADA 
LISÄAIKAA?

Ydintehtävä on lasten ja 
nuorten opetus ja kasvatus



OPETUSVELVOLLISUUDEN
HUOJENNUS

!Yhdysluokka
!Esiopetuksen oppilas perusopetuksen

ryhmässä
!Koulunjohtaja
!Apulaisrehtori
!Kiertäminen
!Harjaantumisluokka
!Vuosil. 1-6 luokasta huolehtiminen



1818

Opetusvelvol-
lisuuden
huojennus

esiluokanopettaja
luokanopettaja
erityisopettaja

erityisluokanopettaja

peruskoulun lehtori

pk tuntiopettaja 
(aineenopetus)

lukion lehtori
aikuislukion lehtori

yhdysluokka a a
esiopetuksen oppilas 
perusop. ryhmässä

a
b

a
b

koulunjohtaja x x x x
apulaisrehtori x x x x x x x
kiertäminen c c c c c c c
harjaantumisluokka a
vuosil. 1-6 luokasta
huolehtiminen e e

a Opettaja opettaa
vähintään puolet koko
opetusryhmän
opetuksesta.

b Ei huojenneta, jos
ryhmässä on vain 
pidennetyn
oppivelvollisuuden
piirissä olevia
esiopetuksen oppilaita

c Toimipaikan vaihto (³ 1 
km) kesken päivän
vähintään keskimäärin
kerran viikossa tai 
toimipaikkojen välillä
kuljettu matka yhteensä
vähintään 30 km viikossa

d Ei huojenneta vaikeimmin
kehitysvammaisten
opetuksessa

e Opettaja on 
poikkeuksellisesti
määrätty huolehtimaan
luokasta, jolla ei ole omaa
luokanopettajaaOVTES OSIO B 18 §; L1 10 §; L2 4 §; L3 5 §



1919

Opetusvelvollisuuteen
luettavissa olevat
erityistehtävät
Peruskoulu
" Oppilaanohjaustyö
" Demonstraatioiden

valmistelutunnit
" Kirjaston hoitotyö *
" Kokoelmien hoitotyö *
" Musiikkiesitysten hoitotyö
" Luokanvalvontatyö
" Ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja

valvontatyö
" AV-välineiden hoitotyö *
" Tietotekniikkavastaavan työ *
" Oppilaskunnan ohjaustyö (lk 7-9) 

*
" Kerhotyö
" Koulumatkakuljetusta odottavien

ohjaustyö
" Oppilaskodin oppilaiden

ohjaustyö
" Opetuksen ohjaustyö
* Yhteistuntimäärä voidaan jakaa

toisin kuin OVTES:ssa määrätty.

Aikuislukio
" Demonstraatioiden

valmistelutunnit
" Aikuislukiolisä
" Äidinkielen ja kirjallisuuden

harjoitusten ohjaus
" Ryhmänohjaajan tehtävät
" Opinto-ohjauksen luokan

ulkopuoliset tehtävät
" Kirjaston hoito *
" Kokoelmien hoito *
" Av-välineiden hoito *
" Tietokonelaitteiston hoito *
* Yhteensä enintään 10 vt

Lukio
" Kerrointunnit
" Lukioresurssitunnit
" Demonstraatioiden

valmistelutunnit
" Oppilaanohjaustyö



MISTÄ VOIDAAN 
MAKSAA LISÄÄ?

Korvaako lisäraha 
menetetyn vapaa-ajan?
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Ylitunnit
" Työnantaja määrää oppitunnit ja muut

tehtävät
" Opetusta kuuluu opetusvelvollisuuden verran
" Hoitaa tilapäisesti poissaolevan opettajan

tunteja tai huolehtia hänen luokastaan otona
• (1. sijainen, 2. ei omaa tuntia ja 3. oto)

" Palkkauksen perusteena olevat oppitunnit ja
tehtävät vahvistetaan
toimintasuunnitelmassa
• Voidaan muuttaa lukuvuoden aikana
• Opettajia tulee kohdella tasapuolisesti
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Muita palkkioita ja korvauksia
" Tukiopetus
" Toisen opettajan

tunnin hoitopalkkio
" Toisen open luokasta

huolehtiminen oto
" Kielistudion esimies
" Kuulolaitteiden huolto
" Lukion kerhotyö
" Kehittämispäivä
" Koulukohtainen

lisätehtävä
" Lukion etäopetukseen

liittyvä työ
" Taito- ja taideaineiden

korvaus

" Aikuislukion kesäkurs-
sin järjestely ja valvonta

" Yksityisopiskelijan
kuulustelu

" Hallinnolliset tehtävät
rehtorin poissaollessa

" Ylioppilaskirjoitusten
järjestelytehtävä
rehtorin ollessa jäävi

" Demonstraatioiden
valmistelu

" Kannustuslisä
" Tulospalkkio
" Luentopalkkio



ENTÄ KUN EI 
ENÄÄ JAKSA?

Uni ei tule. Aamu tulee liian 
pian. Pipo on kireällä.



MIKÄ TUOTTAA AHDISTUSTA?
!Opettajan työaikaan kuuluu paljon 

luottotyöaikaa – aika ja paikka on 
vapaasti valittavissa

!Maksetaan oppitunneista, mutta 
työtehtäviä on niiden jälkeenkin

! Työtä on vaikea rajata!
! Valittavissa oleva työ vähentyy!
! Pakotetut tehtävät lisääntyvät!



MIKÄ TURHAUTTAA?
!Pääsisipä keskittymään perustyöhön!
!Pääsisipä eroon ylitsevuotavasta 

byrokratiasta!
!Liikaa turhia ja pinnallisia 

projekteja!
!Kaikki turha pois!
!Opet lasten kanssa eikä koneiden!



MITÄ SITTEN ON
TEHTÄVISSÄ?

Ydintehtävänä on lasten ja 
nuorten opetus ja kasvatus



MITÄ ”OVTES” SANOO 
TYÖSSÄ JAKSAMISESTA?
!Työnantajan määrättävissä oleva aika 

on selkeästi rajattu!
!Työtehtävistä ei saa sopia sopimuksella!

!Työnantajan on huolehdittava siitä, että 
viranhaltija voi suoriutua tehtävänsä 
hoidosta

! Keskustele esimiehesi kanssa!



MITÄ SITTEN ON
TEHTÄVISSÄ ITSE?
!Ole armollinen itsellesi!
!Priorisoi ajankäyttöä!
!Käytä vähemmän aikaa turhiin 

tehtäviin !
!Keskity ydintehtävään!
!Löydä iloa!

! Tee vähemmän!



MITÄ SITTEN ON
TEHTÄVISSÄ YHDESSÄ?
!Keskustelkaa yhdessä, miten:
!Olla armollinen!
!Priorisoida ajankäyttöä!
!Käyttää vähemmän aikaa turhiin 

tehtäviin !
!Keskittyä ydintehtävään!
!Löytää iloa!
! Tehdä vähemmän!



MITÄ HOAY - LMT TEKEVÄT?
!Keskustelut, viestit, sähköpostit!
!Epäviralliset tapaamiset palvelukok. 

ja toimialan johto, henkilöstöjohtaja
!Johtoryhmät, henkilöstötoimikunnat, 

työpajat, ylimmän johdon seminaari
!Valtuustoryhmien puheenjohtajat
!Voiko tehdä enemmän vai 

kääntyykö se itseään vastaa?
!Älkää vetäkö mattoa 

edunvalvonnan alta!



TYÖN ILO NÄKYY!

ANNA ILON NÄKYÄ!

Onnistuuko ydintehtävä 
ilman työn iloa?



YHDESSÄ VAI ERIKSEEN?
!Koulu pyörii vain yhdessä tekemällä!
!Kaikki ovat erilaisia!
!Anna tilaa tunteille, mutta ole 

rakentava!
!Anna kollegalle mahdollisuus harrastaa 

työtään!
!Älä odota muiden harrastavan työtään!



TORJU SÄLÄ –
ÄLÄ TYÖNILOA!

TYÖN TURHAKKEET
Mäkikangas, A., Minkkinen, J., Muotka, J., & Mauno, S. (2021). Illegitimate 
tasks, job crafting and their longitudinal relationships with meaning of 
work. The International Journal of Human Resource Management.

https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1987956

https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1987956


TYÖN TURHAKKEET
!Työn turhakkeilla kuvataan työhön ydintehtävän 

lisäksi  kuuluvia turhiksi koettuja työtehtäviä.
!Turhakkeiden lisääntyminen selitti työn merkityk-

sellisyyden ja työmotivaation heikkenemistä.
!Opettajien työkenttä on merkittävästi laajentunut, 

ja sen seuraukset ovat huolestuttavia.
!Keskustelua opettajan työn ydintehtävistä ja työn 

rajaamisesta sekä työn oma-aloitteisesta 
kehittämisestä tarvitaan, jotta opettajien 
työhyvinvointia voidaan edistää. 



MITEN SELVITÄ TURHAKKEISTA

!Priorisoimalla yksin ja yhdessä!
!Työn tuunaamisen rooli työhyvinvoinnille on 

tiedetty pitkään. 
!Tutkimuksessa tuunaamisen kauaskantoinen 

merkitys työn merkityksellisyyden edistämiselle 
tuli selvästi esille, erityisesti työn sosiaalisia 
suhteita tuunaamalla

!Työn tuunaamisella voidaan edistää työn 
merkityksellisyyden kokemusta ja vähentää 
työn turhakkeiden kielteistä vaikutusta.



TYÖN
TUUNAAMINEN

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-
tuunaaminen/

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1365
85/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%C3%B6n_imuu
n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-tuunaaminen/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_ty%C3%B6n_imuun.pdf?sequence=1&isAllowed=y


OMAN NÄKÖKULMAN TUUNAAMINEN

!Ole armollinen itsellesi: Älä soimaa, vaan 
kannusta itseäsi niin kuin tsemppaisit 
ystävääsi. Anna itsellesi tunnustusta ja iloitse 
saavutuksistasi.

!Valitse myönteisyys: Kyyninen ei huomaa 
mahdollisuuksia iloita, toivoa ja kokea 
onnistumista. Myönteiset kokemukset 
kannattelevat myös vastoinkäymisissä.

!Hahmota työsi merkitys: Asiakkaiden kanssa 
ystävällisesti jutteleva kassatyöntekijä voi pitää 
työnsä tarkoituksena ilon tuottamista heille.



TYÖN SISÄLLÖN TAI TYÖTAPOJEN TUUNAAMINEN

!Hae oppimisen elämyksiä: Opettele uusi taito 
tai osallistu uuteen projektiin. Lainaa jokin 
itsellesi uusi työtapa työkaveriltasi.

!Hyödynnä kykyjäsi uusilla tavoilla: Mentoroi 
uutta työntekijää tai yhdistä kiinnostuksen 
kohteitasi työn arkeen. Ota mallia vaikka 
rumpuja soittavasta lastenhoitajasta, joka pitää 
musiikkisessioita lapsille.

!Riko rutiini: Kokeile eri työympäristöjä tai tee 
työt eri järjestyksessä kuin yleensä. Aloita 
hankalasta ja säästä mielekkäät hommat 
päivän päätteeksi.



TYÖHÖN LIITTYVÄN VUOROVAIKUTUKSEN 
TUUNAAMINEN
! Paranna vuorovaikutusta: Organisoi 

tutustuminen toisen yksikön työskentelyyn. Kerro 
muille, mitä omassa tiimissäsi tehdään. Lähde 
lounaalle vaihteeksi uusien ihmisten kanssa.

! Hae lisää palautetta tai ideoita: Käy rohkeasti 
kysymässä esimieheltäsi, miten hänen mielestään 
suoriudut työssäsi. Kysele ja pallottele ajatuksia 
kollegojesi tai jopa eri alan ihmisten kanssa.

! Panosta läsnäoloon kiireidenkin keskellä:
Keskity oikeasti kuuntelemaan seuraavassa 
kohtaamisessa ja tarkkaile sen vaikutusta omaan 
kokemukseesi. Anna palautetta ihmisille, kun he 
onnistuvat hyvin. Muista ystävällisyys.



MISTÄ APUA?
!Ota yhteyttä luottamusmieheen 

työsuojeluvaltuutettuun tai 
työterveyshuoltoon

!Kutsukaa luottamusmies tai 
työsuojeluvaltuutettu käymään

!Tarvittaessa on mahdollista saada 
työyhteisöongelmien ammattilainen 
kouluun



TYÖN ILOA!
HAUSKAA ILTAA!
RENTOUTTAVAA
VIIKONLOPPUA!
NUORISOLLE
TIEDOKSI:
SEDÄT JA TÄDIT
JAKSAVAT VIELÄ
HEILUA!


