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Kysymys 1

• Meillä koulussa askarruttaa tämä ilmaisen työn 
tekeminen. Eli onko ohjeistusta siihen, kun on ilmiötä, 
teemapäivää jne., jolloin toinen opettaja pitää tunnit 
omien lukujärjestystuntiensa aikana eli palkallisena ja 
toinen palkatta hyppytunnillaan tai opetuksettomana 
päivänä?



Vastaus 1
”Ilmainen työ”
• Käsitteellinen mahdottomuus, ei ole ilmaista työtä
• Työnantaja voi määrätä tehtäviä työaikana, direktio-oikeus ei ulotu 

työntekijän vapaa-ajalle
• Vapaa-ajallaan jokainen vastaa omasta ajankäytöstään
• Ammattiyhdistyskään ei voi ohjeistaa jäsenten vapaa-ajasta

Teemapäivät
• Opettaja on velvollinen toimintasuunnitelman mukaisiin työpäiviin
• Esimerkiksi liikuntapäivinä kaikki ovat suunnitelman mukaisesti 

töissä
• Samoin juhlapäivinä jne., joskus voittaa, joskus häviää



Vastaus 1 jatkuu
Ilmiöopetus
• Kyse on opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta
• Opettajille maksetaan oppituntien mukaan (1 oppitunti = 60 min)
• Oman opetuksen suunnittelu sisältyy oppitunteihin 
• Näin on toimittu kouluissa, joihin luottamusmiehet ovat olleet 

yhteydessä
Vuotuinen opetusvelvollisuus 
• Suunnitellaan tällä hetkellä TET-tuntien ja leirikouluista 

vapautuneiden tuntien osalta (ryhmäkirje)



Vastaus 1 jatkuu
Sijaiset/virkavapaalla olijat ja sisään tehdyt päivät
• Esim. vakituinen opettaja tekee syyskuussa lauantaityöpäivän 

ja vastaava vapaa on helatorstain jälkeinen perjantai
• Vakituinen jää vapaalle helmikuun alussa, jolloin sijainen 

aloittaa
• Opettaja tekee toimintasuunnitelman mukaiset työpäivät 

palvelussuhteen ollessa voimassa
• Tässä tapauksessa vakituinen häviää ja sijainen voittaa



Kysymys 2

• Aiemmin, kun vielä tet-tunteja vapautui, tällaiset tehtiin 
mukisematta, kun tiesi, että tetistä puolestaan jää 
pitämättä tunteja, menivät yksi yhteen. Ei kai tällaisia 
oppilasryhmätunteja sentään lasketa yt:hen tai kikyyn?



Vastaus 2

• Vapautuvat oppitunnit korvataan oppitunneilla ja vajaaksi jäävät 
YS- ja Kiky-tunnit korvataan YS- JA Kiky-tunneilla

• Pitämättä jääneet oppitunnit voidaan myös pidättää palkasta 
tuntiopettajilla ja muillakin ylitunneista



Kysymys 3

• Jos on tosi sairaana, miten tulee menetellä 
sijaisohjeiden kanssa? Joskus voi olla mahdotonta 
antaa niitä ollenkaan. Riittääkö tällöin sijaiskansion 
yleistason ohjeistus?



Vastaus 3

• Opettajan työ, myös sijaisen, on suunnitelmallista, vaikka 
päiväkirjoja ei enää pidetäkään

• Sijaiselle ei tarvitse tehdä erillisiä ohjeita, vaan hän suunnittelee 
opetuksen itse

• Hänellä täytyy olla tiedot antamansa opetuksen sisällöstä ja 
tavoitteista sekä ryhmistä ja opetustiloista

• Yleiset ohjeet siis riittävät, kunhan em. tiedot löytyvät
• Jos asiasta tulee koululla ongelma, kannattaa ottaa yhteyttä 

luottamusmieheen



Kysymys 4

• Tuleeko opettajan siivota esim. oksennus luokastaan 
vai saako poistua ryhmän kanssa ulos, jotta jokainen ei 
saa tartuntaa? Tämä on ällöttävä kysymys, mutta moni 
on tähän joutunut - osa kollegoista ei ole siivonnut ja 
osa on.



Vastaus 4

• Siivoaminen ei kuulu opettajan tehtäviin
• Välineet on toki pidettävä järjestyksessä
• Kasvatuksellisista syistä ylimääräiset mullat  tai askartelun jäljet 

tms. siivotaan oppilaiden kanssa
• Oksennusta ei tarvitse siivota, lapsi pitää kuitenkin 

pestä/puhdistaa
• Voi siirtyä toiseen oppimisympäristöön
• Likaantuneiden tavaroiden puhdistamisesta kannattaa ottaa 

selvää



Kysymys 5
• Missä vaiheessa luokanopettajan pätkätyöt katsotaan 

ketjuttamiseksi? Esim. HUS:ssa 3 peräkkäistä määräyskirjaa, jonka 
jälkeen tulisi vakinaistaa. Miten on jaksot ja pituudet meillä? Ei koske 
itseä, mutta muutaman nuoren kollegan kanssa tullut esille eri 
kouluissa.

Vastaus: Yleisimpiä laillisia syitä määräaikaisuudelle
• Sijaisuus
• Kelpoisuuden puuttuminen
• Avoimen viran hoito (vain yhtenä vuotena) 
• Työn kausiluonteisuus
• Oma pyyntö



Vastaus 5
• Ketjuttaminen tarkoittaa tehtävän hoitamista laittomien 

määräaikaisuuksien avulla (yksi tai useampia eri työntekijöitä)
• Myös kolme laitonta määräaikaisuutta on ketjuttamista, Hgin

kaupungin mukaan laittomia määräaikaisuuksia ei saa olla lainkaan
• Kaupungin johtosäännössä oli viime vuosikymmenellä pykälä 

virkasuhteisten vakinaistamisesta, mutta korkein hallinto-oikeus 
totesi käytännön laittomaksi

• Virkasuhteiset tehtävät on täytettävä avoimen haun kautta
• Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, muodollisesti 

perusteltu syy määräaikaisuudelle ei riitä
• Kaupunki käsittelee kuitenkin kutakin opettajan tehtävää erillisenä



Vastaus 5, jatkuu
• Mitä sitten voi tehdä? 
• Lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden riitauttaa asian hallinto-

oikeudessa 6 kk kuluessa virkasuhteen päättymisestä 
(työsopimussuhteiset käräjäoikeudessa)

• Lisäksi virkasuhteen kestäessä voi hallintoriita-asiana saada 
vahvistetuksi, onko virkasuhteen määräaikaisuudelle ollut 
lainmukainen peruste. Hallinto-oikeus ei voi kuitenkaan muuttaa 
virkasuhdetta toistaiseksi voimassa olevaksi, eikä velvoittaa kuntaa 
palkkaamaan määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa toistaiseen 
virkasuhteeseen.

• Myöskään käräjäoikeus ei voi muuttaa työsuhdetta toistaiseksi 
voimassa olevaksi, eikä velvoittaa työnantajaa palkkaamaan 
toistaiseen työsuhteeseen

• Oikeus voi tuomita työnantajan maksamaan henkilölle 6-24 kk 
palkan korvauksena laittomista määräaikaisuuksista

uhtee



Vastaus 5, jatkuu
• Mitä sitten voi tehdä? (jatkoa)
• Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, muodollisesti 

perusteltu syy määräaikaisuudelle ei riitä
• Kaupunki kuitenkin käsittelee kutakin opettajan tehtävää 

erillisenä, valitettavasti oikeus ei voi tuomita työnantajaa 
etukäteen tästä käytännöstä

• Kannattaa aina olla yhteydessä luottamusmieheen ja sen 
jälkeen tarvittaessa lakimieheen, jos on pienikin epäilys 
laittomasta ketjuttamisesta



Kysymys 6

• Kun ollaan oppilaiden kanssa retkellä ja joku oppilaista ei usko 
annettuja ohjeita, vaan poistuu vastoin open ohjeita muualle. 
Kenen on vastuu? Käytöshäiriöisen kanssa voi olla täten 
mahdotonta retkeillä, kun ei uskalla ottaa riskiä hänen 
turvallisuutensa vuoksi.



Vastaus 6

• Laki takaa oppilaalle turvallisen koulunkäynnin
• Opettaja vastaa tästä omalta osaltaan
• Oppilasta ei saa kuitenkaan asettaa eriarvoiseen asemaan
• Jos on perustellusti ajateltavissa, että oppilas ei voi turvallisesti 

olla mukana retkeilyllä, ei retkeä voi järjestää
• Turvaa voi tuoda esimerkiksi toinen aikuinen, joka estää 

ryntäilyn liikenteen sekaan
• Huoltajia on syytä konsultoida, jos epäilys on herännyt
• Jokainen tilanne pitää arvioida tapauskohtaisesti


