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OAJ:n on pyrittävä korjaamaan
opetusvelvollisuusjärjestelmä
eero kitunen

H

istorian ja yhteiskuntaopin opettajien opetusvelvollisuuksien pienentäminen on
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien
liiton HYOL ry:n pitkäaikainen edunvalvonnallinen
tavoite. Nykyinen opetusvelvollisuusjärjestelmä on
vuosikymmeniä vanha, eivätkä aineenopettajien erilaiset opetusvelvollisuudet ole nykyään millään tavalla perusteltuja. On syytä epäillä, oliko järjestelmä
oikeudenmukainen edes syntyessään.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ neuvottelee
ensi keväänä uudesta työehtosopimuksesta Kuntatyönantajien kanssa. OAJ:n hallitus päättää OAJ:n
neuvottelutavoitteista kuluvan vuoden lopulla. Siksi
kysymys opetusvelvollisuuksista on erityisen ajankohtainen.
Miksi opetusvelvollisuusjärjestelmää on ollut
niin vaikea korjata tasa-arvoiseksi tai edes tasa-arvoisemmaksi? OAJ ei ole pyrkinyt tosissaan korjaamaan opetusvelvollisuusjärjestelmää. Tähän on pitkälti syynä se, että siihen liittyvät ongelmat koskevat
vain pientä osaa OAJ:n jäsenistä. Poliitikot puolestaan ovat haluttomia puuttumaan asiaan, koska se
kuuluu työmarkkinajärjestöille.
Kuntatyönantajat voivat legaalisti vedota vanhaan opetusvelvollisuusjärjestelmään niin kauan
kuin uudesta ei ole sovittu. Jos – ja toivottavasti kun
– OAJ neuvottelee Kuntatyönantajien kanssa opetusvelvollisuusjärjestelmän korjaamisesta, sen lienee
turha vedota ensi sijassa oikeudenmukaisuuskysymyksiin. Vaikuttaa nimittäin siltä, että Kuntatyönantajia kiinnostaa neuvotteluvaiheessa lähes yksinomaan opetuksesta koituvat kustannukset.
Toinen HYOL:n edunvalvonnallinen viiteryhmä
on Aineopettajaliitto AOL. Senkin kautta opetusvelvollisuusjärjestelmän korjaamista on ollut vaikea
edistää. Eri oppiainejärjestöjen intressejä on ollut
tässä asiassa haastavaa sovittaa yhteen. Merkittävää on, että toukokuun lopussa AOL:n hallitus teki
päätöksen, että AOL pyrkii vaikuttamaan OAJ:n
hallitukseen suurimpien opetusvelvollisuuksien
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"Aineenopettajien erilaiset
opetusvelvollisuudet eivät
ole nykyään millään tavalla
perusteltuja."
pienentämiseksi. HYOL:lla on tällä hetkellä paikka
AOL:n hallituksessa, minkä ansiosta se pystyi vaikuttamaan kyseiseen päätökseen.
Tämä ei vielä suinkaan tarkoita sitä, että OAJ:n
hallitus asettaa OAJ:n neuvottelutavoitteeksi suurimpien opetusvelvollisuuksien pienentämisen tai että
se edes ottaa asian kokouksensa esityslistalle. Siksi
vaikuttamistyö jatkuu. Esimerkiksi reaaliaineopettajaliitot lähettivät OAJ:n hallitukselle vaatimuksen
opetusvelvollisuusjärjestelmän korjaamiseksi. Tämä
vaatimus on luettavissa HYOL:n kotisivuilta.
Hyvä HYOL:n jäsen, kannustan Sinua mahdollisuuksiesi mukaan vaikuttamaan OAJ:n hallitukseen,
jotta se asettaisi OAJ:n työehtosopimusneuvottelutavoitteeksi opetusvelvollisuusjärjestelmän korjaamisen! ▪
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