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OAJ:n Työhyvinvoinnin lukuvuosi 
2019-2020 

Riina Länsikallio @RiinaLansi

Opetusalan ammattijärjestö @oajry

Työhyvinvoinnin lukuvuoden tarkoitus on

• saada työhyvinvointi parantumaan joka tasolla

• vastata keskeisiin alan työhyvinvoinnin ja 
turvallisuuden ongelmiin tutkimustietoon nojaten 
ja sitä hyödyntäen

• vastataan ongelmiin ratkaisukeskeisesti ja 
positiivisesti

• tuottaa lopputuotoksena aineistoa ja tekoja 
päätöksentekoon

• saada työhyvinvointi osaksi jokaisen opettajan 
ja alan esimiehen arkea ja saada omistajuus 
työhyvinvoinnin ja –turvallisuuden tekemisessä 
päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin

• logo OAJ areenassa
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Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemat 
käsittelyssä laajasti kuukausittain

• Teemat: 
• Elokuu: Unelmaduuni

• Syyskuu: Aika riittää!

• Lokakuu: Ope ja esimies jaksaa

• Marraskuu: Työympäristö kunnossa

• Joulukuu: Hyvä ergonomia

• Tammikuu: Johda ja toimi!

• Helmikuu: Kaikkien on hyvä olla

• Maaliskuu: Turvallinen fiilis

• Huhtikuu: Perusta kuntoon

• Toukokuussa päätös

Lukuvuoden aikana yhdeksän teemaa

• Kuukausittain materiaalia 
työhyvinvoinnin ja –turvallisuuden 
tueksi 

• HUOM! Välineitä, malleja, juttuja voi 
hyödyntää myöhemminkin

• Työhyvinvointia ja turvallisuutta 
parantavat mallit, välineet ja jutut 
tulevat monikanavaisesti esiin OAJ:n 
viestinnässä pitkin lukuvuotta

• Teemat tarjoavat aineistoja ja 
vastauksia OAJ:n jäsenistölle, 
luottamusmiehille ja 
työsuojelutoimijoille, yhdistyksille ja 
koulutuksen ja kasvatuksen päättäjille 
sekä sidosryhmille.

• Kaikki materiaali löytyy täältä: 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyoh
yvinvointi/

• Työsuojelusta tukea jäsenelle; 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyoh
yvinvointi/tyosuojelusta-tukea-
jasenelle/

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyosuojelusta-tukea-jasenelle/
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Työhyvinvointihaaste

• OAJ nostaa esille työnantajia ja tekoja, jotka lisäävät 
työhyvinvointia, sekä on yhteydessä aktiivisesti 
työnantajiin

• Lukuvuoden aikana nostetaan esille työnantajia ja 
tekoja, jotka parantavat opettajien ja alan 
työhyvinvointia

• Työnantajat ilmoittautuvat haasteeseen: 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointih
aaste/

• Mukana jo yli 70 työnantajaa

Koulutus- ja kasvatusalan 
perehdyttämisen tarkistuslista ja ohjeet

• Jaettu 20.6. lisäliitteenä 
ilmestyneen Opettaja-
lehdessä

• https://www.oaj.fi/ajankohtaist
a/julkaisut/2019/uuden-
tyontekijan-perehdytysmalli--
huoneentaulu/

-> tulostettavissa esim. 
työpaikan ilmoitustaululle

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointihaaste/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/uuden-tyontekijan-perehdytysmalli--huoneentaulu/
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Elokuu: Unelmaduuni

• 5 vinkkiä 
vuorovaikutustaitoihin:  
https://www.oaj.fi/ajankohtaist
a/uutiset-ja-
tiedotteet/2019/professorilta-
5-vinkkia-
vuorovaikutustaitoja-
kehittamalla-lisaa-
tyohyvinvointia/

• Tunnetyön kuormittavuus; 
työyhteisö ja nuori opettaja:  
https://www.opettaja.fi/tyossa/i
lman-tyokavereitani-en-olisi-
tassa-kollegoiden-tuki-
ratkaiseva-nuoren-open-
jaksamiselle/

Työhyvinvointiasiat puheeksi työpaikalla

• Näin teet työhyvinvoinnista 
arkea työpaikallasi: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaist
a/uutiset-ja-
tiedotteet/2019/tyoelamaasia
mies-vinkkaa-nain-teet-
tyohyvinvoinnista-ja--
turvallisuudesta-arkea-
tyopaikallasi/

• Työhyvinvointiasiat puheeksi 
työpaikalla: 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyoh
yvinvointi/tyohyvinvointi-ja-
turvallisuus-yhteiseksi-
puheeksi/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/professorilta-5-vinkkia-vuorovaikutustaitoja-kehittamalla-lisaa-tyohyvinvointia/
https://www.opettaja.fi/tyossa/ilman-tyokavereitani-en-olisi-tassa-kollegoiden-tuki-ratkaiseva-nuoren-open-jaksamiselle/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tyoelamaasiamies-vinkkaa-nain-teet-tyohyvinvoinnista-ja--turvallisuudesta-arkea-tyopaikallasi/
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointi-ja-turvallisuus-yhteiseksi-puheeksi/
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Uudet työhyvinvoinnin OAJ:n jäsenedut
• https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/

• Fiilismittari
• Jokaisen OAJ:n jäsenen saatavilla oleva helppokäyttöinen ja osallistava sovellus
• Joka keskiviikko ko. kuukauden teemaan liittyvä väittämä
• Tuloksia käytetään valtakunnallisesti hyödyksi työhyvinvoinnin teemojen esille 

nostoissa
• Myös alueyhdistyksillä mahdollisuus käyttää tuloksia omassa vaikuttamistyössään

• First Beat 
• Firstbeat Hyvinvointianalyysi on kolme vuorokautta kestävä sykevälimittaus, jonka 

avulla saa helposti ja luotettavasti selville sen, miten todella voit. Nyt analyysin saa 
hintaan 149 € (norm. 199 €) 

• Academy of Brain verkkovalmennus työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin
• Academy of Brain verkkovalmennukset saa henkilökohtaisena jäsenetuna hintaan 

19,90 € (norm. 129 €)

Fiilismittari 
Valtakunnallisia tuloksia

https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/
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Fiilismittari
Millainen fiilis on aloittaa työt? Tiedän työni tarkoituksen

Fiilismittari
Osaamiseni vastaa työtehtäviäni Työni on innostavaa
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Fiilismittari
Työaikani on mitoitettu riittäväksi

• Fiilismittarin on ottanut käyttöönsä jo yli 7000 
OAJ:n jäsentä, tavoitteena 10 000 OAJ:n jäsentä

- onko jo Sinulla käytössäsi?

• Joka keskiviikko tulee sähköpostiin viesti, jonka 
linkistä pääsee vastaamaan mittarin väittämään 
ja keskustelemaan siitä sovelluksessa

• Väittämät käsittelevät työhyvinvoinnin 
lukuvuoden yhdeksää teemaa

• Uusintakutsu mittariin on lähetetty 30.10. ja 
10.9.2019, kutsu 6.8. Sähköposti on lähetetty 
siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka kukin on 
ilmoittanut OAJ:n jäsensivuille

• Sovellus on täysin anonyymi

Syyskuu: Työaika riittää! 

• Voi hyvin työssä – joka jäsenen työaikaopas (jaettu Opettaja-
lehden lisäliitteenä 8 / 2019 työssä käyville jäsenille) 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/voi-hyvin-tyossa--
joka-jasenen-tyoaikaopas/ . Sisältää työhyvinvointi- ja 
työaikakuormituksen hallintaan nostoja jokaiseen sopimusalaan 
liittyen.

• Tutkijalta 10 vinkkiä työajan hallintaan: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-
tiedotteet/2019/tutkijalta-10-vinkkia-tyoajan-hallintaan/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/voi-hyvin-tyossa--joka-jasenen-tyoaikaopas/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tutkijalta-10-vinkkia-tyoajan-hallintaan/
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Työajan hallintaan kannustus VIPU:n
käyttöön (kilpailu) ja juttuja

• VIPU:n käyttöönottamiseen 
liittyen arvonta-aikaa on 30.9. 
asti: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/
uutiset-ja-tiedotteet/2019/vipu-
auttaa-rajaamaan-tyota--seuraa-
tyoaikaasi-ja-osallistu-
arvontaan/ .

• YS-ajan ja KIKY-ajan käytöstä: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/
uutiset-ja-tiedotteet/2019/ys-
aika-veso-kiky/

Lokakuu: Ope ja esimies jaksaa!

• Koko jäsenistölle tarkoitettu 
videosarja, ilm. lokakuun alussa

• 1. osa Aivojen hyvinvointi ja 
terveys, 

• 2. osa Palautuminen ja 

• 3. osa Kognitiivinen ergonomia

• https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvi
nvointi/opettajan-hyvinvointi/

• Esimiehen mahdollisuudet 
edetä ongelma- ja 
resurssipuutetilanteissa 
(tulossa)

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/vipu-auttaa-rajaamaan-tyota--seuraa-tyoaikaasi-ja-osallistu-arvontaan/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/ys-aika-veso-kiky/
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/opettajan-hyvinvointi/
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• MOP-päivänä 5.10. työhyvinvointi aiheena ja kampanjan materiaalit tilaisuuksissa 
esillä (Huom! lukuvuodessa myös yhdistyskilpailu!)

• TET-malli päättäjille (toimitetaan yhdistyksille, tulossa)

• Työsuojeluviranomaisen uusi psykososiaalisen työkuormituksen kysely esille ja 
TTK:n psykososiaalisen kuormituksen malli 
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/tyohyvinvointi/tyokuormitus/

• Työturvallisuuskeskuksen yksi kärkihanke on psykososiaalinen kuormitus. 
Esimiestyö ollut painotuksena tänä vuonna, ks. artikkeli 
https://ttk.fi/ajankohtaista/blogi/esimies_ja_psykososiaalisen_kuormituksen_hallin
ta.8754.blog

• Työsuojeluvaltuutettu ja kuormittuminen: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-
ja-tiedotteet/2019/tyosuojeluvaltuutettu-tyomaaran-kasvusta-puhutaan-nyt-
tarvitaan-tekoja-tyon-rajaamiseen/

Marraskuu: Työympäristö kunnossa

• Esimiehelle eväitä 
sisäilmaongelmien 
käsittelyyn: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaist
a/uutiset-ja-
tiedotteet/2019/oajn-vinkit-
esimiehille-muista-ainakin-
nama-kun-kohtaat-
sisailmaongelman/

• Hyvän päiväkoti-, koulu- ja 
oppilaitosrakennuksen 
kriteerit

https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/tyohyvinvointi/tyokuormitus/
https://ttk.fi/ajankohtaista/blogi/esimies_ja_psykososiaalisen_kuormituksen_hallinta.8754.blog
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tyosuojeluvaltuutettu-tyomaaran-kasvusta-puhutaan-nyt-tarvitaan-tekoja-tyon-rajaamiseen/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajn-vinkit-esimiehille-muista-ainakin-nama-kun-kohtaat-sisailmaongelman/
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Miten teillä on työhyvinvoinnin lukuvuosi 
lähtenyt liikkeelle?

• Jos oma työnantaja on jo 
mukana lukuvuodessa, niin 
miten se näkyy? 

Sektorikohtaiset nostot

• Vapaa sivistystyö tuottaa 
työhyvinvointia:

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/
blogiartikkelit/OAJ-
blogi/2019/vapaa-sivistystyo-
tuottaa-hyvinvointia-ja-luo-
kunnille-saastoja/ .

• Blogeja tulossa lisää

• https://www.oaj.fi/ajankohtaist
a/blogiartikkelit/OAJ-
blogi/2019/pois-turha-
tunnollisuus--tyo-ei-saa-
valua-vapaa-ajalle/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/vapaa-sivistystyo-tuottaa-hyvinvointia-ja-luo-kunnille-saastoja/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/pois-turha-tunnollisuus--tyo-ei-saa-valua-vapaa-ajalle/
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Lokakuu

OPE JA ESIMIES 
JAKSAA
• Aivojen hyvinvointi, 

palautuminen ja 
kognitiivinen 
ergonomia koulutus- , 
kasvatus- ja 
tutkimusalalla -
videomateriaali

• Esimiehille eväitä 
lisäresurssien esille 
nostamiseksi

• Työsuojelutoimijoiden 
työn esille nosto

• Työhyvinvointi-MOP-
tapahtumaan 
kannustus yhdistyksille

• Yhdistyksille malli 
päättäjän TET-päivän 
suunnitteluun

• TTTK julkistaa 
psykosos. kuormituksen 
mallin

Elokuu 

UNELMADUUNI
• Uusia terveyttä ja 

hyvinvointia edistäviä  
jäsenetuja

 Fiilismittari (appi)
 Työ- ja hyvinvoinnin 

verkkovalmennus (Academy 
of Brain)

 First Beat 

• Perehdytysmalli 
esimiehille ja 
opettajille 

• Mentorointi (Norja)
• Työaika- ja 

palvelussuhdeopas 
jokaisen jäsenen 
käyttöön (liite 
lehteen)

• Työhyvinvointi-
haasteen toisto 
koulutuksen, 
kasvatuksen 
järjestäjille

• Työhyvinvointi 
työpaikkakokouksiin 
mukaan 

Syyskuu

TYÖAIKA RIITTÄÄ!
• Tavallinen on hyvä! 

Työaikamääräysten 
noudattaminen, 
työaikajohtaminen ja 
itsen johtaminen

• Työajan seurantaan 
VIPU-järjestelmän 
käyttöönoton 
kannustaminen 
(arvonta)

• Kannustus kentän 
aktiiveille jäsenistön 
kanssa 
yhteydenpitoon

• Koulutussuunnitelmat 
esille?

Huhtikuu-heinäkuu

ENNAKKOTOIMET
• Hyvä käytäntö: 

Sivistystoimen 
nelivuotinen 
kehittämissuunnitelma 

• OAJ:n aktiivien kysely 
työhyvinvoinnin 
tarpeista 

• Somehäirintä ja 
www.empatiapakkaus.fi

• Suomi Areenassa 
Työhyvinvointi-haaste 
koulutuksen, 
kasvatuksen järjestäjille 
(aktiivien kyselyn 
tulokset)

• Lukuvuoden 
suunnittelua varten 
20.6. Opettaja-lehdessä 
perehdytysmalli ja 
aineistoa

Marraskuu

TYÖYMPÄRISTÖ 
KUNNOSSA
• Hyvän päiväkoti-, 

koulu- ja 
oppilaitosrakennuksen 
kriteerit (lisäliite 
lehteen)

• Esimiehen ohje pk- ja 
koulujen 
rakentamiseen esille

• Melu ja äänenhuolto, 
työtilat ja työrauha 
(liite?)

• 18.11. TTK:n
sisäilmaohjeistus

• Nova Schola –
seminaari

• OAJ:n työolobarometri 
2019 kyselyaika

Joulukuu

HYVÄ ERGONOMIA
• Uudet 

oppimisympäristöt ja 
sisustus / kalustus

• Työtilat ja niiden 
suunnittelu

• Työn tauotus
• Näkeminen ja digi

Helmikuu

KAIKKIEN HYVÄ 
OLLA
• Mitä 

kiusaamistilanteet 
maksavat

• Somehäirintä: Empatia 
nettiin –hanke 
www.empatiapakkaus.
fi ja TJS:n malli

• EI HÄTÄÄ! –
erityislainsäädännön 
paketti (haastavat 
huoltajat, kantelut, 
rikostapaukset, 
sovittelun käyttö)

• Puheeksi ottaminen ja 
vaikeiden asioiden 
käsittely (palautteen 
käsittely)

• Oikeudenmukaisuus 
työelämässä

Tammikuu

JOHDA JA TOIMI
• Hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden 
johtaminen

• Työhyvinvointi-
strategia –video 
(yhdistyksille (+TA:lle))

• Hyvä esimies ja johtaja 
(kilpailu)

• Educa; esille jo 
aiemmat teemat, kv-
seminaari ja 
työsuojelutoimijoiden 
tapahtuma

http://www.empatiapakkaus.fi/
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Huhtikuu

PERUSTA KUNTOON

• Resurssit ja koulutus, 
talousarvio-
vaikuttaminen

• Töiden suunnittelu ja 
mitoitus (lukuvuoden 
suunnittelu)

• Opettajien työn 
arvostus, kelpoiset 
opettajat –
opettajarekisteri 

• Aktiivien loppukysely

Maaliskuu

TURVALLINEN FIILIS
• Mitä väkivaltatilanteet 

maksavat
• Ennakoinnin eväät –

turvataidot –esite?
• Yhteisöllisyyden 

kehittäminen
• Talousarvio-

vaikuttaminen –
videomateriaali 
yhdistyksille

Toukokuu

PÄÄTÖS

• Päätöstilaisuus 
valtuustossa, mittarit

• OAJ:n 
työolobarometrin 
tulosten julkistus

• Palkitaan paras 
yhdistys  -> kaikki 
ideat ja materiaalit, 
välineet käyttöön!

Kunta- ja maakunta-alan työelämän 
kehittämisohjelma 2016 - 2021

• Tarjoaa kehittämisresurssia. 

• Onko Sinun kuntasi / kuntayhtymäsi jo mukana?

• Myös Avaintatyönantajiin kuuluvat voivat osallistua. 

• https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/rehtorin-
palkinto-ei-ollutkaan-pila/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/rehtorin-palkinto-ei-ollutkaan-pila/
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Työsuojeluvaltuutettuvaalit

• Työsuojelutoimijat entistä tärkeämmässä roolissa koulutus- ja kasvatusalan työpaikoilla
• Työsuojeluvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutettu
• Työsuojeluasiamies (työpaikkakohtainen työsuojeluvaltuutetun apu) 
• Työsuojelutoimikunnan jäsen

• Työsuojeluvaltuutettu mm. 
• toimii yhteistoiminnassa työhyvinvointi- ja turvallisuusasioissa työnantajan kanssa (erittäin laaja 

toimialue)  
• asiantuntijana yksittäisen työntekijän asioissa (pyydettynä, salassapitovelvollinen)
• tutustuu työpaikkojen työoloihin ja työyhteisöihin oma-aloitteisesti
• tekee aloitteita työnantajalle
• osallistuu tarkastuksille ja muiden asiantuntijoiden selvityksiin
• tiedonsaantioikeus em. Asioissa (ml. työyhteisöä koskevat selvitykset ja kyselyt,  rakennusten 

kuntoa koskevat ja sisäilmatutkimukset jne.)
• oikeus keskeyttää työnteko
• koulutusoikeus
• tutustuu lainsäädäntöön ja sopimuksiin

• Useissa yksityisissä oppilaitoksissa valitaan nyt

• Kunta-alalla työsuojelun yhteistoimintakausi puolessa välissä (1.1.2018 – 31.12.2021)

Pohdinta / keskustelu

• Oletko tehnyt yhteistyötä työsuojeluvaltuutetun kanssa (tai 
työpaikkakohtaisen työsuojeluasiamiehen kanssa)? 

• Mitä yhteistyötä käytännössä voi tehdä? 

• Miten yhteysopettajana voin edistää työhyvinvointia ja tuoda 
puutteita / kehittämiskohteita esille?
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Opetushallituksen opetustoimen ja 
varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

• Uusi opas (valmistunut talvella 2019), uutta mm. turvallisuuden 
johtaminen

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimen-ja-
varhaiskasvatuksen-turvallisuus

• Velvoittaa koulutuksen järjestäjiä

• Sisältää tietoa myös henkilöstöä koskevasta turvallisuudesta

www.empatiapakkaus.fi

• Netissä tapahtuvaan kiusaamiseen / häirintään pureutuva 
sivusto

• Opettaja-aineisto, asiantuntijalausuntoja, ohjeita 
lapsille/nuorille, vanhemmille, opettajille ja kouluille

• Poikkeuksellisen laaja yhteistyökumppaniverkosto

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-turvallisuus
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YT-lain uudistus tulossa

• Edellisen hallituksen selvitysmiesten tuloksien perusteella 
uudistetaan laki

• Monia eri vaiheita ja vaihtoehtoja ollut esillä – mm. 
henkilöstöleikkaustilanteet omaan lakiin ja muut asiat omaan

• Hallintoedustajan (yli 150 hlön organisaatiossa henkilöstöedustaja 
organisaation hallinnossa) oikeudet ja asema tärkeää

• Käytännössä nyt ko. edustaja ei ole voinut kertoa johdon valmistelua / asioita 
edustamilleen

• Raja tarkastelussa myös

• Haasteet yhteistoiminnan toteutumisessa
• suomalaisen johtamiskulttuurin puutteet (manage by P)
• mitä ymmärretään yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla sekä henkilöstön 

näkemyksillä organisaation päätöksenteossa

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

• Etenee, kaksi mallia esillä

• Toisen vanhemman (isän) osuus kasvaa molemmissa

• Suomi poikkeus isien perhevapaiden käytössä, moni isä ei ole 
käyttänyt nykyistäkään isyysvapaata ollenkaan

• Tärkeä ratkaisu työelämän tasa-arvon kannalta ja työnantajien 
kustannusten tasaamiseksi

• Naisen euro
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Sisäilmaongelmien haltuunotto etenee

• Terveet tilat 2018 – 2028 toimenpideohjelma 
https://vnk.fi/terveet-tilat-2028

• Alueelliset tilaisuudet koko talven käynnissä – kannattaa 
ehdottomasti osallistua ja vaikuttaa 

• Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi julkistaa osapuolten 
yhteistyönä tehdyn mallin ongelmien ratkaisemiseen 
tammikuussa 2020

https://vnk.fi/terveet-tilat-2028
http://www.ttk.fi/

