
HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 
OPETUSVIRASTO    
Hallinto- ja kehittämiskeskus 
Henkilöstö- ja lakipalvelut 

  

Elisa Cichoracki 13.6.2011 

 
 

 

Osoite  Puhelin  Adress Telefon  
PL 3000 (Hämeentie 11 A, Helsinki 53) Vaihde (09) 3108 600 PB 3000 (Tavastvägen 11 A, Helsinki 53)  Växel (09) 3108 600 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Fax (09) 3108 6390 00099 HELSINGFORS STAD  Fax (09) 3108 6390  
www.edu.hel.fi 

 
 

 

 
 
Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille 
 
 
 
 
 
Ohje voimassa toistaiseksi  
 

 
PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 
osion B liitteen 1 6 §) 
 
 

 

 
Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta 
 
Opettajan virkatehtäviin kuuluu osallistua kolmen tunnin ajan viikossa 
opetustuntien ja muiden tehtävien lisäksi   
- opetuksen yhteissuunnitteluun 
- aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin 
- kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
- opetuksen suunnitteluun ja  
- koulun toiminnan kehittämiseen.  

 
Yhteissuunnittelulla pyritään tukemaan koulun yhteisöllisyyttä, koulun 
kehittämistä työyhteisönä ja opettajien vastuuta koulun koko toiminnas-
ta oppilaan oppimisympäristönä.  
 
Yhteissuunnittelulla tuetaan opettajien laajempaa näkemystä koulun 
tavoitteista yli luokka-, aine- ja oppilaitosmuotorajojen sekä yhteisvas-
tuullisuuden kehittämistä oppilaan parhaaksi.  
 
Yhteissuunnittelu on koulun opettajille annettu väline oman koulun toi-
minnan kehittämiseen. Se korostaa jokaisen koulun opettajan vastuuta 
koulun toiminnasta, ja sen kautta rehtorilla on yhdessä opettajan kans-
sa mahdollisuus koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.  
 
2000-luvulla yhteissuunnittelutyöaikaa lisättiin perusopetuksessa yhdel-
lä viikkotunnilla, ja samanaikaisesti sopimuksesta poistettiin opettaja-
työpäivistä lisätyökorvaus (OVTES 2003-2004 osion B 14 § 4 mom.).  
Kyse ei ollut palkankorotuksesta vaan työnantaja osti lisää työaikaa. 
Tavoitteena oli, että kouluissa tehdään opettajan työtä kokonaisvaltai-
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sesti käyttämättä arvokasta aikaa keskusteluihin siitä, mistä tehtävistä 
kuuluisi maksaa erillinen korvaus ja mistä ei. 
 
 
Kenellä yhteissuunnittelutyövelvoite 
 
Yhteissuunnittelutyövelvoite koskee kaikkia lehtoreita (aineenopettajia), 
luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia, esiluokanopetta-
jia ja päätoimisia tuntiopettajia työaikajärjestelmästä riippumatta, jotka 
on otettu 
- toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen (=vakinaiseen 

palvelussuhteeseen)  
- sellaiseen määräaikaiseen palvelussuhteeseen, joka kestää enem-

män kuin viisi koulun työpäivää.  
 

Yhteissuunnittelutyövelvoite on kolme tuntia viikossa. Myös osa-
aikaisella opettajan viranhaltijalla on yhteissuunnittelutyövelvoite (niillä-
kin, joiden työaika on alle 16 t/viikko). 

 
Yhteissuunnittelutyövelvoitteen ulkopuolelle jäävät edellä esitetyn pe-
rusteella vain sivutoimiset tuntiopettajat ja alle viiden työpäivän sijaiset. 

 
Yhteissuunnittelutyöaika voi vaihdella eri viikkoina 

 
Yhteissuunnitteluun käytettävän työajan tarve voi vaihdella eri viikkoi-
na.  Yhteissuunnittelutyön ei siis tarvitse jakaantua 38 viikon aikana ta-
san kolmeksi tunniksi viikossa.  
 
Jaksamisen ja työn laadun näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että 
työkuorma jakautuu mahdollisimman tasaisesti mikä kannattaa huomi-
oida yhteissuunnittelutyövelvoitteen piiriin kuuluvien tehtävien suunnit-
telussa.  

  
Rehtori vastaa yhteissuunnittelusta 
 
Koulun rehtori on yhteissuunnittelun käynnistäjä ja vireillä pitäjä, joka 
vastaa yhteissuunnittelusta ja jonka velvollisuuksiin kuuluu seurata ja 
valvoa yhteissuunnittelun toteutumista. Kyse on työajasta, jonka osalta 
työnjohto-oikeus on työnantajalla. Työnantajan etua koulussa valvoo 
rehtori. 
 
Yhteissuunnittelutyöajan niin kuin muunkin opettajan työajan tehokkaan 
käytön periaate edellyttää, että jokainen opettaja tietää, mitkä työt ja 
tehtävät hänen tulee tehdä, millä tavalla, missä ajassa. Tämä edellyttää 
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suunnitelmallista ja selkeää työnantajatoimintaa, joka näkyy aina myös 
toiminnan tuloksellisuudessa ja taloudellisuudessa. 

  
Yhteissuunnittelun tulee olla tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jo-
ta myös arvioidaan. Esimerkiksi kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
työvuoden kuluessa oleellisesti liittyvien vanhempien tapaamisten osal-
ta rehtori laatii yleiset toimintaperiaatteet opettajistolle. Toiminnalle ase-
tetaan tavoitteet, joiden toteutumista rehtori seuraa ja valvoo. Rehtorilla 
tulee olla varmuus siitä, että kodeissa ollaan tietoisia oppilaan opiske-
luun liittyvistä asioista ja mahdollisista ongelmista koko lukuvuoden 
ajan.  
 
Yhteissuunnittelun tasot 

 
Yhteissuunnittelu voi olla koulun sisäistä, koulujen välistä, eri hallin-
nonaloilla tapahtuvaa tai koko kaupungin alueella tapahtuvaa yhteis-
suunnittelua. 
 
Yhteissuunnittelun piiriin kuuluviin erilaisiin kehittämis- ja suunnittelu-
tehtäviin voi osallistua tarpeen mukaan koulun kaikki opettajat tai vain 
osa opettajistosta.  
 
Vaikka yhteissuunnittelun ensisijainen tarkoitus onkin koulun yhteinen 
kehittäminen, niin opettaja voi yhteissuunnitteluajan puitteissa yksinkin 
tehdä koulun toiminnan kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelu-
tehtäviä.   
 
Yhteissuunnittelutyön sisältö on laaja-alainen ja käyttömahdolli-
suudet väljät 

 
Yhteissuunnittelusta päätettäessä on sovittu, että yhteissuunnittelutyö-
aikaa käytetään sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun 
kehittämistoimintaan, joka paikallisesti kunta- ja koulutasolla koetaan 
tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Tämän vuoksi siitä ei ole annettu valtakun-
nallisesti sitovia ohjeita mistä seuraa, että resurssin käyttö koulun toi-
minnan suunnitteluun ja kehittämiseen voi olla laaja-alaista ja käyttö-
mahdollisuudet väljät. Resurssin käyttö selkeän kehittämis- ja suunnit-
telutyön ohella esim. koulun sisäiseen tai koulujen yhteiseen koulutuk-
seen on siten myös täysin mahdollista.  

  
Yhteissuunnittelutyöaikaa voidaan käyttää mm. 
- oppiainekohtaiseen ryhmätyöskentelyyn, joka asiasisällöltään voi 

kohdistua integraatiokysymyksiin, yhteisiin kokeisiin, oppiaineksen 
ryhmitys- ja käsittelytapaan, opetusmateriaali- ja menetelmäkysy-
myksiin yms. 
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- yhteistyöhön muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yh-
teistyöhön koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenki-
löiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa 

- yhteistyöhön oppilaiden huoltajien kanssa 
-  kahden tai useamman opettajan yhteistyössä tapahtuvaan opetuk-

sen suunnitteluun 
- koulun kasvatustyön suunnitteluun ja  
- koulun toimintaan liittyvien teematapahtumien, juhlien, retkien ym. 

suunnitteluun. 
 
Yhteissuunnittelutyöajan puitteissa voidaan opettajien vahvuuksia käyt-
tää koko työyhteisön hyväksi esim. uusien opettajien perehdyttämises-
sä. 

 
Yhteissuunnittelutyöajan puitteissa tehtävä työ voi olla esim.  
- pedagogista kehittämistyötä 
- uusien opetussuunnitelmien edellyttämää koulujen välistä ja alueel-

lista yhteistyötä 
- koulutuksen arviointityötä ja ennakointia sekä osallistumista ulko-

puolisen tekemään arviointityöhön ja ennakointiin 
- osallistumista oppilashuoltoneuvotteluihin ja kasvatuskeskusteluihin 
- osallistumista henkilöstökokouksiin ja muihin viikoittaisiin tapaami-

siin. 
 

Yhteissuunnittelu tapahtuu oppituntien ulkopuolella 
 
Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää kou-
lun kehittämistyötä.  Työnantaja määrittelee yhteissuunnittelutyön te-
kemisen ajankohdan. Ajankohdan määrittelemisen osalta on tärkeää 
muistaa, että kaikki yhteissuunnittelutyö tehdään opetuksettomana 
ajankohtana, jotta oppilaat saavat lainsäädännön edellyttämän määrän 
laadukasta opetusta. 
 
Erityisesti rehtoreita pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että 
kaikki opettajien kokoukset järjestetään oppituntien ulkopuolella. 
 
Mikä ei ole yhteissuunnittelutyötä 
 
Omien oppituntien suunnittelu, valmistelu- ja jälkityöt eivät kuulu yh-
teissuunnittelutyöaikaan. Lisäksi henkilökohtaisen opetuksen järjestä-
mistä koskevan suunnitelman sekä henkilökohtaisen opetussuunnitel-
man laatiminen suurimmalta osalta kuuluvat muuhun kuin yhteissuun-
nittelutyöajan puitteissa tehtävään työhön.  
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Yhteissuunnittelutyöajan lisäksi koululla muutakin kehittämistyö-
resurssia  

  
Koulun kehittämistyötä voidaan tehdä yhteissuunnittelutyöajan lisäksi 
opettajatyöpäivinä eli ns. vesokoulutuspäivinä (OVTES osio B 14 § 1 
mom.) tai ns. kehittämistyöpäivinä (osio B 14 § 2 ja 3 mom.). Niihin 
voidaan käyttää myös koulu- ja kuntakohtaisista lisätehtävistä makset-
tavaa korvausta (osio B 19 §). Rehtorin vastuulla on, että kehittämis-
työhön varattu resurssi käytetään tehokkaasti ja järkevällä tavalla. Tär-
keintä on, että kaikelle kehittämistoiminnalle asetetaan tavoitteet, ta-
voitteiden toteuttamista seurataan, valvotaan ja arvioidaan koko ajan 
tarkasti. 

   
Yhteissuunnittelutyö korvataan varsinaisessa palkassa 

  
Varsinaista palkkaa maksetaan  

- opetusvelvollisuuden täyttymisestä 
- yhteissuunnittelutyöstä 
- opettajatyöpäiviin (veso-päivät) osallistumisesta ja 
- kaikista muista opettajan virkaan kuuluvista tehtävistä.  

 
Jos OVTES ei sisällä tietystä tehtävästä erityistä korvausperustetta ja 
tehtävä kuuluu opettajan virkatehtäviin, tehdään työ varsinaisella pal-
kalla vastaavalla tavalla kuin yhteissuunnittelutyökin. 

  
Lisätietoja asiasta antavat palvelussuhdeasiamies Teemu Sääksniemi 
p. 310 86244 ja palvelussuhdeasiamies Sari Markus p. 310 86255 sekä 
henkilöstöpäällikkö Tarja Malmivirta, p.310 86235 ja henkilöstölakimies 
Aira Saarni, p. 310 86748. 
 
 
 
Rauno Jarnila 
opetustoimen johtaja 
  
  

 


