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AJANKOHTAISTA UUDELLAMAALLA

• Uuden valtuustokauden myötä on kunnissa käynnistynyt 
strategiatyö. Kunta- tai kaupunkistrategiat laaditaan useaksi 
vuodeksi eteenpäin, ja ne ohjaavat kunnan tekemiä päätöksiä ja 
arjen työtä seuraavien vuosien ajan.

• Strategia on tie tulevaan – millainen on sinun tulevaisuutesi 
koti- tai työpaikkakunnallasi?



MITÄ YHTEYSOPETTAJA TEKEE  
YHDISTYKSESSÄSI?

• 1. Jokainen kirjaa kaksi 
minuuttia omia ajatuksiaan 
ylös.

• 2. Käykää yhteinen 
keskustelu kolmen hengen 
ryhmissä ja muodostakaa 
yhteinen vastaus. (5min).

• 3. Valitut ryhmät esittävät 
vastauksensa. (60s.)



AJANKOHTAISTA - VAKA

• LUOTEIS-UUSIMAA: ETUSIVU » PAIKALLISET 8.3.2022 

Vihdin päiväkodeissa auki 22 vakinaista opettajan paikkaa – Pula 
valtakunnallinen: "Ei saada täytettyä laissa säädetyillä kelpoisilla 
henkilöillä”

- Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu meneillään

https://www.luoteis-uusimaa.fi/
https://www.luoteis-uusimaa.fi/paikalliset/


AJANKOHTAISTA – perusopetus ja toinen 
aste 

• Etäopiskelu heikensi mahdollisuuksia tunnistaa 
mielenterveysongelmia varhain – Nuorilla yhä enemmän 
masennusta (THL)

• Viranhaltijan nimeäminen oppivelvollisuuteen hakeutumisen 
seurantaan ja oppivelvollisuuslain mukaisen kunnan 
valvontavastuun toteuttamiseksi.



AJANKOHTAISTA – perusopetus ja toinen 
aste

• Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021. 
Oppivelvollisen asuinkunnalle tuli uusia tehtäviä valvoa ja ohjata 
oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vaiheissa.

• Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on 
mahdollista erinäisten syiden vuoksi. Koulutuksen järjestäjä 
päättää keskeyttämisestä. Asuinkunnan tehtävänä on kahden 
kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta 
osoittaa opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole 4§
pykälässä tarkoitetussa koulutuksessa.



AJANKOHTAISTA

• Opettajan vastuuta poissaoloista ei voida kasvattaa.

• Opetuksen järjestäjillä erilaisia poissaoloihin puuttumisen 
malleja.

• Sitouttavan kouluyhteistyö –hanke.

• Ennaltaehkäisy vaatii resursseja ja opettajamitoitusta.

• Velvollisuuksista poissaoloihin puuttumisesta ja 
ennaltaehkäisystä on säädetty mm. oppilashuollolle, 
sosiaalitoimella ja lastensuojelulle.



AJANKOHTAISTA – alueyhdistyksen rooli 
lakon aikana

Tulevat lakot

• Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskeva lakko on ti-ke 12.–
13.4., jos sopimusta ei ole sitä ennen syntynyt.

• Pääkaupunkiseudun kuntia, Helsinkiä, Espoota, Kauniaista ja 
Vantaata, koskeva viikon kestävä lakko alkaa 19.4., ellei kunta-
alan sovittelussa ole sitä ennen löytynyt ratkaisua. Lisäksi 15 
yksityistä oppilaitosta koskeva lakko Helsingissä alkaa niin 
ikään 19.4., ellei yksityisen opetusalan sopimuksesta on 
syntynyt sopua.



KIITOS JA LISÄTIETOJA!
Alueasiantuntija Ilkka Miettinen, 040 318 4016, 

ilkka.miettinen@kerava.fi


