Pääluottamusmies tiedottaa huhtikuu 2021
Kevät etenee ja ilmat lämpenevät. Korona pitää otteessaan ja toiveena on sen otteen helpottavan kesään mennessä.
Ohjeistukset ovat entisellään eli pese käsiä, muista turvavälit, käytä hengityssuojaa ja älä mene mihinkään sairaana.
Sekavauutta on ollut joissakin paikoissa karanteenin ohjeiden käytössä. Ajantasainen ohjeistus löytyy helmi-intrasta ja
THL:n sivuilta.
Paljon teemme töitä kuitenkin ihan arkityössä. Tässä on muutama poiminta ajankohtaisista aiheista.
Kouluvalmentaja on uusi työ, jota kouluissa on nyt tehty pari vuotta. Kouluvalmentaja toimii syrjäytymisen ehkäisyn
puolesta ja heitä on jo monessa koulussa. Kouluvalmentajan rooli koulun arjessa on osoittanut oman tarpeellisuuden
moniammatillisessa koulutyössä. Toistaiseksi odotamme päätöstä toiminnan vakinaistamisesta.
Oppivelvollisuus on laajenemassa ja sen tiimoilta on kaskossa tehty paljon valmistelua.
Digiperustatyö jatkuu ja vaikuttaa meidän kaikkien arkityöhön yhä enenevässä määrin, kun ohjausta tulee kansliasta
käsin liittyen helsinki1-verkkoon ja puhelinten käyttöön tai sen toimituksiin. Asia etenee askeleittain suunnitelmien
mukaan.
Lukioiden ja Työväenopiston sihteerit ollaan siirtämässä kaikki samaan toimistopalveluyksikköön. Näin saadaan
toiminta samaan yksikköön. Tämä mahdollistaa myös henkilöiden urapolkua paremmin eteenpäin.
Hallinnon tukipalvelurakenne on muuttumassa eli koskee Työväenopiston opistoisäntiä, kalustonhoitajia ja
Töysänkadun vahtimestari- ja postipalvelua. Tavoitteena on lisätä esihenkilötyön resurssia ja näin toiminta paranee sekä
tehostuu. Rakenteeseen tulee kolme alayksikköä. Myös tässä pystytään henkilöiden urapolkua vahvistamaan.
Koulunkäyntiavustajilla on mahdollisuus saada kesäkeskeytys pois, koska työnantaja tarjoaa vapaaehtoisuuteen
perustuvaa lomatoimintaan osallistumista.
JHL on vastustanut koulunkäyntiavustajien palkatonta kesäkeskeytystä alusta lähtien, kun työnantaja otti sen käyttöön
vuosia sitten. Kesäkeskeytyksen poistamisen eteen on edeltäjäni pääluottamusmies Arja Horn tehnyt vuosia sinnikästä
työtä ja nyt se alkaa tuottaa tulosta. Aiempina vuosina jaksoi edeltäjäni sitkeästi muistuttaa työnantajan velvollisuudesta
työllistää koulunkäyntiavustajat myös lomien aikana. Nyt menossa olevan prosessin JHL näkee arvokkaana työnantajan
työnä kesäkeskeytyksen poistamiseksi. JHL pitää tärkeänä pienipalkkaisten ihmisten toimeentulon turvaamisen
kaikkina vuoden aikoina.
Helsingin kaskossa on pari vuotta jo ollut prosessissa kesäkeskeytyksen poistaminen koulunkäyntiavustajien/
koulunkäynninohjaajien työsuhteesta. Se koskee niitä koulunkäyntiavustajia/ koulunkäynninohjaajia, joilla on
työsopimukseen merkitty 30 vuorokauden kesäkeskeytys. Poistaminen koskee nyt aluksi kehitysvammaisten ja
autististen oppilaiden lomahoitoa. Vuosilomat suunnitellaan ja määrätään vuosilomalain mukaan, kuten muillekin
Helsingin kaupungin työtekijöille.
Maaliskuussa 2021 oli käynnissä yhteistoimintaprosessi, jossa kartoitettiin henkilöistä ne, jotka ovat valmiita
osallistumaan lomahoitoon. Halukkaille tehdään ”uusi” työsopimus, josta kesäkeskeytys on poistettu. Tämä prosessi
pitäisi olla valmis huhtikuun lopussa. Kesäkeskeytyksen poiston edellytyksenä pidetään, että työntekijä osallistuu
kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten lomahoitoon. Tarkoitus on saada riittävästi osaavaa henkilökuntaa nykyisistä
koulunkäyntiavustajista / koulunkäynninohjaajista, joista on pulaa lomahoidossa. Näitä kouluja Helsingissä on 19 kpl,
joissa lomahoidon piiriin kuuluvia oppilaita on.
Tämä prosessi on käynnissä, koska työnantajalla on velvoite kartoittaa halukkuutta ensin omalta henkilöstöltä.
Lomahoito keskitetään muutamaan kouluun mm. kesän aikana. Myös sellaisilta työntekijöiltä, joilla ei ole
kesäkeskeytystä ja ovat vakituisessa työsuhteessa Helsingin kaupungille kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla,
kartoitetaan halukkuus osallistua lomahoitoihin. JHL:n jäsenten kannalta ja kaikkien työntekijöiden kannalta tämä on
hyvä suunta työllisyyden korjaamiseksi kohti kokoaikaista/ ympärivuoden olevaa palkkatyötä. Seuraamme asiaa
kiinteästi ja olemme jäsenten tukena mahdollisten pulmien tullessa esille.
Mikäli kiinnostuit ja olet halukas osallistumaan ja saamaan kesäkeskeytyksen pois, ole yhteydessä esihenkilöösi, joka
kertoo lisää.
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