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HAKEMUS
Esitämme, että koulunkäyntiavustajienja aamu-ja iltapäiväkerhonohjaajien tehtävänimikkeet
Karvian kunnassa muutetaan paremmin ammatin nykyistä tehtävänkuvaa vastaavaksi eli
koulunkäynninohjaajaksi.
Koulunkäyntiavustaja oli ammattiryhmän yleisin tehtävänimike vuoteen 2010, jolloin uudistuksen
myötä yhdistettiin koulunkäyntiavustajan sekä koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinnot eli sama tutkinto pätevöittää kumpaankin tehtävään. Ammattitutkinnon nimi on
nykyään Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnanohjauksen ammattitutkinto. Uudistuksen
jälkeen yhä useammassa kunnassa on alettu käyttää koulunkäyntiavustaja-nimikkeen sijasta
paremmin nykyisiä, entistä vaativampia työtehtäviä kuvaavaa nimikettä
KOULUNKÄYNNINOHJAAJA. Koulunkäynninohjaaja vastaa paremmin nykyistä ammattitutkinnon
nimikettä,
Koulunkäyntiavustaja nimike ei vastaa sitä kuvaa ja tehtäviä, joita kyseinen ammattikunta tekee,
Nykyisellään koulunkäyntiavustajan rooli on korostunut oppilaan oppimisen ja kasvamisen tukena
yhteistyössä opettajan kanssa. Koulunkäyntiavustajat tekevät myös enemmän tai vähemmän
itsenäisesti luokan kanssa ilman opettajan läsnäoloa. Tämä kuvaa sitä, kuinka työn vaativuus ja
vastuu ovat kasvaneet. Avustamisesta on siirryttyjä siirtymässä yhä enemmän ohjaamiseen ja
itsenäiseen työhön, joka on lisännyt vastuuta ja vaativuutta. Koulunkäynninohjaaja nimike vastaa
paremmin työn luonnetta ja koulutusta.
Koulunkäynninohjaaja nimike on käytössä noin 70%:lla ammattikunnasta, avustajanimike enää
noin joka viidennellä (selviää ammattiliitto Jyty:n sivuilta), Uudistuksen myötä ammattiryhmän
arvotus kasvaa sekä nostattaa nykyisten työntekijöiden työmotivaatiota ja myönteistä ammattiidentiteettiä.
Nimike selkeyttäisi työnkuvia, koska samat henkilöt voivat toimia sekä koulunkäyntiavustajina että
aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Tutkintojen yhdistämisellä on pyritty mahdollistamaan
lapsen kokonaisvaltaisesta koulupäivästä huolehtiminen ja moniammatillisen yhteistyön
kehittäminen.
Koulunkäynninohjaaja-nimike soveltuu nykyiseen palkkausjärjestelmään, eikä nimikemuutoksella
ole vaikutusta palkkaukseen.

Karvian kunnan koulunkäyntiavustajat
koulunkäyntiavustaja-iltapäiväkerho-ohjaajat

^ .^.^2
-77^-

Anttila Anja

Erola Leena

Hiitti Reetta

Koivunen Anita

C\ nd l

Lehmijoki Salla

TT
/i

Lehtinen Sallamari
^

y^\

^ / _^
Nevala Heidi

Ojaniemi Tuulikki

Patokoski Eveliina

Saarikoski Titta

\J

_ ^> —-

Ruokala Krista

Tuomikoski Anne

Viitanen Anu

S^PU

'Nuy

t9-,'02-

20f9

Torstaina 7. helmikuuta 2019

Ylä-Satakunta

-/

Onko koulunkäyntiavustajia enää Ollenkaan?
MINNA LAUTAMÄKI
PARKANO

henhmuttermi 1980-luyulta, eikä se kuvaa enää
ammatm sisältöä. Kou-

Parkanon koulujen koulunkäyntiavustajat ovat kau-

lurikäyntfavustajat toimi-

pungm henkilöstöjaoston
•päätöksellä nykyään koulunkäyrminohjaajia.
Miksi ammattinimike

vat aikaisemmin etupäässä
henkilpkohtaisina avusta-

jina esunerldksi oppilaan
fyysisen vamman takia. Nimenmuutos on aiheellinen,

muutettiin, ja onko lcoiiluissa enää Ollenkaan kou-

koska työntekijöiden rooli

lunkäyntiavustajia, sivis-

kyisin koulunkäynninohjaajat työskentelevät luokassa
opettajan työparina oppi-

tys johtaja Jenni Alppi?

-Kouluavustaja on van-

on muuttunut täysin. Ny-

laiden ohjaajina. Ohjaaja-

kouluissa työskentelee täl-

nimikkeen käyttöön on surrytty monissa kumussa. Kyse on myös aiyostuksesta,
sillä työhön vaaditaan ammattitufkinto. Jonkin verran
ammatttkunnassa työsken-

8 koulunkaynninohjaajaaja
yläkoulussa 2. Pienryhmissä

telee myös lähihoitajan kouluhiksen saaneita. Parkanossa ei ole enää koulun]<äyntiavustajia, ainoastaan

lcoulurikäynninohjaäjia.
Kuinka monta koulun-

käynninohjaajaa Parkanon
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la hetkellä?

-Keskustan koulussa on

on Iisaksi omat ohjaajat.

j Termi ei
kuvaa
enää am-

matin sisältöä."

