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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n kannanotto perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta 
  

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu on käynnissä ja sen on kerrottu päättyvän viimeistään vuonna 2023. 
Vuosityöaikakokeilussa on tällä hetkellä mukana muutamia alakouluja ja yksi yhtenäiskoulu. Kokeilussa on 
mukana kouluja neljästä eri kunnasta.  
 
Kokeiluun osallistumisesta päätetään paikallisesti. Päätöksen kunkin koulun osallistumisesta kokeiluun  
tekevät äänestämällä koulussa opettavat OAJ:n jäsenet. Osallistuminen kokeiluun vaatii vähintään 50 %  
kannatuksen.  
 
HYOL ry vaatii, että nykyisiin opetusvelvollisuuksiin perustuva aineenopettajien palkanmaksujärjestelmä on 
muutettava oikeudenmukaiseksi. Vuosityöaikakokeilu voisi edistää tämän tavoitteen toteutumista.  
 

Vuosityöaikakokeilun on edistettävä aineenopettajien tasa-arvoa 
 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ on asettanut kokeilulle tiettyjä vaatimuksia. Vuosityöaikakokeilussa opetta-
jan nykyisen palvelusuhteen ehdot kuten palkkaus, lomat ja työn ajoittuminen pysyvät ennallaan. Kokeilun 
aikana kaikesta sovitusta työstä pitää maksaa. Tärkeää on, että kokeilussa kaikki työ pystytään tekemään  
työajalla. HYOL ry pitää tärkeänä myös, että opettajalla on mahdollisuus korjata työaikasuunnitelmaansa  
lukuvuoden kuluessa.  
 
HYOL ry:n kanta on, että yllä mainittujen lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä, ennen kuin kokeiluun osal-
listumista voidaan suositella. Sitomattoman työajan osuuden tulee olla kaikille aineenopettajille sama ja sen 
tulee olla riittävä. HYOL ry vaatii, että kaikkien aineenopettajien sitomaton työaika olisi noin 40 %. Näin vuosi-
työaika poistaisi opetusvelvollisuuksista johtuvan oppiaineiden välisen epätasa-arvon. Vuosityöaikakokeilun 
lähtökohtana on ollut kaiken opettajan työn tuominen palkanmaksun perustaksi. Uusi opetussuunnitelma on 
kasvattanut reaaliaineiden opettajien työmäärä, eivätkä erilaiset opetusvelvollisuudet kohtele eri aineiden 
opettajia oikeudenmukaisesti.  
 
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma (OPS 2016) velvoittaa opettajat tekemään yhä enemmän oppiai-
nerajat ylittävää yhteistyötä. Monen eri oppiaineen opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä monialai-
sia opintoja, mutta palkka työstä on jokaisella opettajalla erilainen, koska se määräytyy opetusvelvollisuuden 
mukaan. Yhä useammin kouluissa järjestetään oppiaineiden yhteisiä kursseja sekä teemakursseja. HYOL ry:n 
mielestä yhdessä tehdyn, oppiainerajat ylittävän työn on oltava samanarvoista eikä ole millään lailla oikeu-
denmukaista, että kaksi aineenopettajaa saa eri palkkaa samasta työstä. 
 
Sidottu ja sitomaton työaika on määriteltävä selkeästi 
 
HYOL ry:n mukaan jokaiselle opettajalle pitää varata riittävästi sitomatonta työaikaa ja kaikki historian ja yh-
teiskuntaopin opettajien tekemät tehtävät hyväksytään hänen työkseen. Sitomattomaan työaikaan kuuluu 
opetuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa esimerkiksi seuraavat tehtävät:  
• oman opetuksen suunnittelu 
• arviointityö 
• oppilaan kirjoittamien tekstien lukeminen ja arviointi 



• yhteiskunnan poliittisen, taloudellisen ja oikeudellisen kehityksen seuraaminen 
• tiedotusvälineiden (sanomalehdet, internet, sosiaalinen media, television uutiset ja ajankohtaisohjelmat) 

monipuolinen seuraaminen ja tiedon muokkaaminen opetukseen sopivaksi 
• tieteellisiin julkaisuihin ja sähköisiin opetusmateriaaleihin perehtyminen ja oppimateriaalin jatkuva  

päivittäminen niiden pohjalta 
• vierailukohteisiin tutustuminen ja vierailujen järjestäminen sekä yhteydenpito koulun ulkopuolisiin  

toimijoihin (esimerkiksi museot, eduskunta, kansalaisjärjestöt) 
• historiakulttuuriin tutustuminen ja siihen liittyvän materiaalin muokkaaminen omaa opetusta varten 

(esim. kirjallisuus, teatteri). 
 
HYOL ry:n kanta on, että sidottuun työaikaan pitää kuulua seuraavat tehtävät: 
• kaikki opetus- ja kasvatustyö 
• veso- ja kiky-työ 
• opettajien-, aine- ja työryhmien kokoukset 
• moniammatilliset erityisen tuen palaverit 
• opetuksen yhteinen suunnittelu 
• täydennyskoulutuksiin osallistuminen. 
 
Yhteiset pelisäännöt kaikille 
 
HYOL ry pitää tärkeänä, että opettajien työajasta ei neuvotella koulukohtaisesti eikä opettajien työehdoista 
sopimista viedä paikallistasolle. Aineenopettajan työajan tulee olla yleisesti sitova, jotta työnantajan edustajal-
la eli viimekädessä rehtorilla ei ole siitä neuvoteltaessa ylivaltaa opettajaan nähden. Jos opettajan asema heik-
kenee vuosityöaikakokeilun myötä, kokeilusta pitää luopua.  
 
Opettajien työmäärä ja työn kuormittavuus ovat tutkitusti lisääntyneet jatkuvasti. Mikäli vuosityöaikakokeilus-
sa kaikki opettajien tekemä työ saataisiin palkanmaksun piiriin ja näkyväksi, se tarjoaisi mahdollisuuden  
vaikuttaa opettajan työn kuormittavuuteen. Opettajien työn laadun parantuminen hyödyttää ennen kaikkea 
oppilaita, koska näin he saavat tasokkaampaa opetusta.  
 
HYOL ry:n huolena on se, ettei kokeiluun osallistu riittävästi kouluja ja ettei mukana ainakaan tällä hetkellä ole 
kuin yksi yhtenäiskoulu. Kokeiluun ei osallistu tällä hetkellä yksikään yläkoulu tai koulu, jossa opettaja opettaa 
sekä yläkoulussa että lukiossa. Koska kokeiluun osallistujia on vähän, ei kokeilusta kerry riittävästi tietoa  
aineenopettajan työmäärästä. Kokeilua ei voida pitää relevanttina opettajien työajan jatkokehittämiselle,  
mikäli kokeiluun ei osallistu riittävästi kouluja. Vuosityöaikaa ei missään nimessä saa ottaa yleisesti käyttöön, 
jollei sitä kokeilla laajasti erilaisissa kouluissa.  

HYOL ry toivoo, että historian ja yhteiskuntaopin opettajat ovat yhteydessä yhdistykseen, jos heidän koulunsa 
päättää osallistua vuosityöaikakokeiluun. Eri kouluista saatujen kokemusten koonti on vuosityöajan kehittämi-
sen kannalta tärkeää. 
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