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Kysymys 1

• Rehtorimme kertoo, että vanhempaintapaamiset eivät ole yt-
aikaa. Tapaamisemme järjestetään väliarvioinnin yhteydessä. 
Tämä on hänen mukaansa työnantajan kanta. Ohjeistus on 
annettu vain alakoulun opettajille, ei yläkoululle. Olemme olleet 
yhteydessä luottamusmieheen. Tilanne ei ole muuttunut. Mitä 
teemme seuraavaksi?



Vastaus 1
• Uudestaan yhteys luottamusmieheen

• On tavallista, että luottamusmiehen pitää neuvotella työnantajan edustajan 
(esim. rehtori, virka-apulaisrehtori) kanssa moneen kertaan

• aina ei työntekijän kannalta edulliseen ratkaisuun neuvotteluista huolimatta 
päästä, varsinkin jos ongelma on tulkinnanvarainen 

• Luottamusmies voi myös tarvittaessa tehdä yhteistyötä esim. aluepäällikön, 
pääluottamusmiehen tai OAJ:n lakimiehen kanssa

• Tästä kyseisestä asiasta on mennyt HOAY:n kanta 
(arviointikeskustelu on YT-aikaan luettavissa) sähköpostitse 
koulunne rehtorille ja asiasta on keskusteltu puhelimitse koulunne 
virka-apulaisrehtorin kanssa

• Asiasta on viime vuoden puolelta asti neuvoteltu opetusvirastossa ja 
olemme toiveikkaita ratkaisun suhteen à tiedotetaan myöhemmin



Kysymys 2

• Koulussamme suunnitellaan ensi elokuuksi kahta Veso-
päivää.Eikö Vesojen tarkoitus alunperin ole opettajien 
koulutus,eikä pelkästään lukuvuoden suunnittelua. 
Koulussamme käytetään Yt-aikaa koulutuksiin ja se kai ei ole 
yt-ajan tarkoitus?

• Voisiko tästä asiasta saada infoa myös rehtoreille kouluumme?



Vastaus 2
• Opettajatyöpäivien (VESO) sisältö on Kunnallisen 

opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 
mukaan opinto- ja suunnittelutyötä. Sopimus ei määrittele 
opinto- ja suunnittelutyön keskinäistä osuutta. Koulunne kaksi 
(2) VESO-päivää siis voidaan käyttää pelkästään 
suunnittelutyöhön, jos sopimuksen mukaisessa kolmannessa 
VESO-päivässä aiheena on myös opintotyö.

• OVTES: ys-aika à opetuksen yhteissuunnitteluun, 
aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja 
koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja 
koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. 



Vastaus 2 jatkuu
• OAJ: Yhteissuunnittelutyöaikaa ei ole tarkoitettu koulutukseen vaan 

VESO-päivät 
• Helsingin opetusviraston ryhmäkirje 048 (13.6.2011): …”Resurssin 

käyttö selkeän kehittämis- ja suunnittelutyön ohella esim. koulun 
sisäiseen tai koulujen yhteiseen koulutukseen on siten myös täysin 
mahdollista”…

• Asiaa ei ole riitautettu (paikallisneuvottelutà keskusneuvottelutà
työtuomioistuin), koska työnantajan tulkinta ei näytä olevan 
ristiriidassa sopimustekstin kanssa. Lain mukaan työnantaja tulkitsee 
sopimusta, joten todennäköisesti työnantajan tulkinta voittaisi.

• Myös kilpailukykysopimuksen mukaista työajan pidentämistä 
voidaan osittain käyttää opintotyöhön 



Kysymys 3

• Miten paljon työnantaja voi määrätä oppituntien ulkopuolisia 
koulutuksia? Mihin työajan osa-alueeseen ne kuuluvat?



Vastaus 3

• Työnantaja voi määrätä työntekijää osallistumaan koulutuksiin 
työajalla: 

• oppitunnit
• YS-ajalla 
• opettajatyöpäivinä/VESO  
• kilpailukykysopimuksen tuoman lisätyöajan puitteissa/KIKY



Kysymys 4

• Mihin työajan osa-alueeseen kuuluvat uuteen 
koulurakennukseen siirryttäessä tilojen suunnittelu, 
järjestäminen ja tarvittavat materiaalihankintareissut?



Vastaus 4

• Tilojen suunnittelu à yhteissuunnittelutyöaikaa (YS-aika)
• Järjestäminen à opettajan oppitunteihin liittyvä työ (ei erikseen 

korvattava), muu opettajatyö (korvaus)
• Materiaalin hankinta esim. kaupoistaà muu opettajatyö 

(erillinen korvaus neuvoteltava etukäteen)



Kysymys 5

• Koulussamme opettajat pitävät paljon oppitunteja yhdessä. 
Lasketaanko oppituntien yhteinen suunnittelu yt-aikaan vai 
työhön kuuluvaan oppituntien suunnitteluun? Voiko työantaja 
määrätä esim. viikoittaisen ajan oppituntien 
yhteissuunnittelulle?



Vastaus 5
• Oppituntien yhteinen suunnittelu voi olla yhteissuunnittelutyöaikaa 

(jakso, kokonaisuus)
• Omien oppituntien suunnittelu kollegan kanssa ei ole ys-aikaa, vaan 

opettajan perustyötä
• Rajanveto voi olla ongelmallista
• Yhteinen suunnittelu vie alussa aikaa, usein jatkossa ajankäyttö 

tasaantuu
• Työnantaja voi määrätä viikottaisen ajan opetuksen 

yhteissuunnittelulle, mutta ei oppituntien suunnittelulle. 
Yhteissuunnittelutyöaikaa täytyy jäädä riittävästi myös muihin YS-
tehtäviin.



Kysymys 6

• Kuinka pitkä aika on mitoitettu yhden oppitunnin suunnitteluun?



Vastaus 6

• Esim. perusopetuksessa ja lukiossa opettajat kuuluvat edelleen 
opetusvelvollisuustyöaikaan, jossa oppituntien suunnitteluun ei 
ole määritelty aikaa eikä paikkaa.



Kysymys 7

• Voiko opettaja kuvata omalla henkilökohtaisella kännykällään 
oppilaita ja säilyttää näitä kuvia kännykässään? 



Vastaus 8

• Miksi? 
• Työssä ei kannata käyttää omia välineitään/laitteitaan 
• Lienee mahdollista, jos kuvaamiseen on huoltajien ja oppilaiden 

lupa 
• Ei suositeltavaa



Kysymys 9

• Onko hyvä/suotavaa, että opettaja antaa oman 
henkilökohtaisen kännykkänumeron vanhemmille ja perustaa 
vanhempien kanssa luokan WhatsApp-ryhmän, jossa 
informoidaan kouluun liittyvistä asioista ja laitetaan kuvia 
oppilaista vanhemmille? Entä jos tämä tapahtuu työkännykällä?



Vastaus 10

• Ei suotavaa omalla puhelimella
• Työnantajan puhelimella ok
• Työnantajalla on jo tiedotuskanava kouluille/huoltajille/oppilaille 

ja opiskelijoille (Wilma/mobiiliversio on)
• Kuvaamiseen ja kuvien lähettämiseen pitää olla oppilaan ja 

huoltajan lupa



Kysymys 10

• Voiko työnantaja/ koulun johto vaatia opettajaa käyttämään 
omaa henkilökohtaista kännykkää työviestinnässä, esim. 
työyhteisön WhatsApp-ryhmässä olemista ja myös olemaan 
aktiivinen tässä ryhmässä joka päivä?



Vastaus 10

• Ei voi
• Vanha ohje: Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ohje 8 

(16.3.2009): Työtehtävissä käytetään kaupungin puhelimia ja 
puhelinliittymiä.

• Nykyinen ohje: Helsingin kaupunginkanslia ohje (2.6.2014): 
Puhelin on työväline, johon kaupungin työntekijällä on 
käyttöoikeus. … Käyttöoikeudella tarkoitetaan... käyttämistä 
työtehtävien kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.



Kysymys 11

• Mihin asti illasta opettajan voidaan vielä olettaa/velvoittaa 
lukevan ja mahdollisesti kommentoivan töihin liittyviä 
WhatsApp-viestejä tai s-posteja jotka koulun johto lähettää?



Vastaus 11

• Ei sopimusta/määräystä/ohjetta
• Esim. oman harkinnan mukaan klo 16.00:n jälkeen. Omasta 

päätöksestä tieto kollegoille ja esimiehelle.



Kysymys 12

• Koulumme päätti joulukuussa, että väliarviointi suoritetaan 
arviointikeskusteluina tammi-helmikuussa. Tulisiko tällöin myös 
sopia, miten yt-ajan tehtäviä voisi vastaavasti vähentää, kun yt-
aikaan tulivat lisäksi arviointikeskustelut kesken lukuvuoden? 

• Kuinka paljon aikaisemmin esimiehen tulee ilmoittaa opettajille 
oppituntien ulkopuoliset pakolliset koulutukset/vesot/kikyt yms., 
jos ne ovat työpäivinä klo 8-16 tai jos ne ovat iltaisin tai 
lauantaisin?

• Miten selkeästi yt-aika tulee suunnitella syksyisin koulun 
tasolla?



Vastaus 12
• Jos arvioinnissa käytetään n. vanhempainvarttia, niin se on kodin ja koulun 

yhteistyötä (myös työnantaja on samaa mieltä) ja se on yt-aikaa.
• yt-aikaa on 3h/vk
• Veso- koulutus-, kikyajat on hyvä ilmoittaa syksyn työsuunnitelmassa. 

Tämän kevään osalta kikyaikojen sopimisessa on ollut haasteita, koska 
työnantajan ohjeistus tuli myöhään (17.1.20017). Työntekijöiden on 
tietenkin tiedettävä työaikansa mahdollisimman aikaisin.

• Suosittelemme, että ys-aika ja kikyaika suunnitellaan syksyn 
työsuunnitelman yhteydessä erittäin tarkkaan (päivämäärät, kellonajat ja 
mieluiten aiheetkin)

• YS-aikaan liittyy diapaketti, joka löytyy yop-päivien kansiosta ja jonka 
esittelen la-iltapäivänä



Kysymys 13
• Ikuisuusongelma meillä laaja-alaisilla erityisopettajilla on esim. OHR/YHR-kokousten laskeminen 

työajaksi. Moni laaja-alainen istuu korvauksetta kaksi tuntia viikossa OHR/YHR-kokouksia, kun niitä 

ei lueta työksi lainkaan. Koulujen käytäntö on kirjava.

• Opettajille on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut monenlaisia uusia työtehtäviä tietotekniikan 

kehityksen myötä. Esimerkiksi kotisivujen ja Fronterin päivittäminen on työtä, joka vain tulee jonkun 

osaksi, mutta ei näy mitenkään palkkakuitissa. Miten jatkossa, kun tehtäväkenttä yhä laajenee?

• Olisin ollut valmis siirtymään jonkinmoiseen kokonaistyöaikaan jo aikaa sitten, jos se olisi jotain 

hyödyttänyt.

• Tiedän, että osassa kouluja on luotu systeemejä, joilla yhä lisääntyvää paperisotaa: OPSU, HOJKS 

ym. voidaan osittain hoitaa työaikana. Käytäntö tässäkin on hyvin kirjava. Pitäisi päästä yhtenäiseen 

ohjeistukseen, jolla tuettaisiin myös opettajien työssäjaksamista.



Vastaus 13
• OHR/YHR/KOMO….

• Oppilashuoltotyöryhmää ei enää sinänsä ole. Komo on koulun moniammatillinen työryhmä, joiden ei 

ole tarkoitus kokoontua viikoittain VAAN ainoastaan TARVITTAESSA

• Kun ryhmässä käsitellään oppilasasioita, on siitä tiedotettava huoltajille, jotta he voivat osallistua 

tarvittaessa tilaisuuteen. Oppilas/huoltaja voi myös valita, ketkä kokouksiin osallistuvat hänen 

lapsensa asioissa

• Komoon osallistuu usein erityisopettaja, jos hän opettaa ko oppilasta. Kokous on työaikaa. Se voi 

olla oppituntien päällä tai työaikana tai erikseen korvattavana tehtävänä.

• YHR:ssä käsitellään YLEISIÄ oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita (kiusaaminen, lintsaus, 

häiriöt…)

• Jos esimies määrää ylimääräisiä tehtäviä, niin tehtävät tehdään työajalla



Kysymys 14

• Pitääkö paikkansa, että eläke pienenee, jos ei syö koulussa 

valvonta-aterioita eli ei käytä valvonta-ateriaetuuttaan? Jos näin 

on, kuinka paljon eläke kuukausittain pienenee? 



Vastaus 14
• Eläke määräytyy saatujen ansioiden perusteella. Koulun henkilökunnan oppilaiden ruokailun 

valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,84 € ateriaa kohden.

Vuodessa 3,84 € * 190 = 729,60 €

• Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia työansioista. –> 

• Päivässä 3,84 * 0,015 /  12 = 0,0048 € ≈ 0,5 snt /kk

• Vuodessa 729,60 € *0,015 / 12 = 0,91€ /kk

• 35 vuodessa 729,60 € *0,015 / 12 * 35 = 31,92€ /kk

• 729,60 € vuotuinen palkanlisä kiristää tuloveroprosenttia noin 0,2 – 0,4 prosenttiyksikköä

• Verotus kiristyy noin 100 – 130 eurolla, jos opettaja syö valvonta-aterian joka päivä.

• Efektiiviinen kustannus opettajalle ruokailusta on noin 1,60 € / päivä. 

(veroprosentti * 3,84 € + 0,60  €)



Kysymys/vastaus 15
• Digikoulutukset alkavat maalikuussa toteutetaan monimuoto ja 

webinaarikoulutusksena. Ilmoittautuminen eTaika-sivujen kautta
• Koulutusta järjestetään digissä 2017-2019. Kaikkien on osallistuttava 

ja se toteutetaan osittain työaikana ja kokonaan koulutuksen 
järjestäjän kustantamana. 2019 KAIKKIEN on oltava digi1-tasolla

• Osaamisen voi hankkia myös muualta
• Jokainen voi käydä koulutuksessa eri aikoihin (mutta ei siis 

työaikana) rehtori hyväksyy henkilökohtaisena vesona/kikynä
• Jatkossa pyritään saamaan rinnalle myös täysin verkkokurssina
• Tullaan tarjoamaan kursseja myös elokuun vesopäivinä , jonne 

velvoitetaan osallistumaan



Kysymys 16

Kun opetus leviää useisiin eri tiloihin, miten muuttuu opettajan 
vastuu omasta ryhmästään, kun tähän asti ei ole edes voinut 
käytävälle päästää yksin vaan oven taakse muutamaksi 
minuutiksi? Onko tästä uusia säädöksiä? 



Vastaus 16…

• Koulutuksen järjestäjä:
• Koulutuksen voimavaroista ja laadusta
• Työtilojen ja -ympäristön turvallisuudesta
• Turvallisesta opiskeluympäristöstä

• Rehtori:
• Johtamansa yksikön toiminnan järjestelyistä
• Tilojen ja välineistön asianmukaisesta kunnosta

• Opettaja:
• Opetuksen käytännön järjestelyistä
• Hänelle määrätyistä tehtävistä



Vastaus 16 jatkuu

Vastuun pääsääntöjä
• Oppilas on koko koulupäivän ajan koulun toiminnassa koulun 

vastuulla
• Opettajan vastuuta ei voi siirtää, vaikka tehtäviä voisikin
• Oppilaan oma harkintakyky
• Jos jotakin sattuu, vastuullisia haetaan ensin opettajista ja 

rehtorista
• Oikeudessa ratkaisee näyttö



Kysymys 17

Miten turvataan opetuksen tasa-arvo, kun oppilaat saavat valita 
yksilöllisiä suorituksia, arviointi on 7-luokkaan asti sanallista? 
Isketäänkö sitten 8-9-luokalla joku kaupungin tai valtakunnallisten 
tasokokeiden rumba, jolla saadaan päättötodistuksen 
vertailukelpoisiksi. Tämä numeroiden vertailukelpoisuushan on 
ollut pari vuotta sitten oikein suurikin huoli niin Helsingissä kuin 
valtakunnallisesti. 



Vastaus 17

• Opettaja vastaa arvioinnista, ammattitaito korostuu
• OPS:ssa olevia hyvän osaamisen kaikkia kriteerejä ei voi 

arvioida kirjallisilla kokeilla
• Osaamisen arviointi ei koskaan voi olla absoluuttista, siihen 

liittyy aina inhimillinen elementti
• Tasokokeita ei ole suunnitteilla, eikä HOAY niitä toivo

• Ohjaavat opetusta ja muuta toimintaa liiaksi kokeisiin 
valmistautumiseen

• Kääntyvät helposti opettajien vertailemiseen, joka saattaa johtaa 
työhyvinvoinnin heikentymiseen



Kysymys / vastaus 18

Milloin opetusvirasto mahdollistaa kaikille opettajille 
henkilökohtaiset läppärit? 

• Vuonna 2017



Kysymys / vastaus 19

Millä perusteella pilottikoulujen kannettavat tietokoneet on 
tarkoitettu jaettavaksi opettajille?

• Koulun oman harkinnan mukaisesti



Kysymys 20

Resurssiopettajat ja muutamat muut ryhmät pääsevät hyvin 
vähällä tuntien valmistelussa, onko heillä vastaavasti muita 
työtehtäviä tai alempi palkka? 



Vastaus 20
• Palkkauksen perusteet ovat samat 
• Oppitunnin hintaan sisältyvät opetuksen suunnittelu- ja jälkityöt
• Resurssiopettajan tehtäviin kuuluu oppituntien suunnittelu 

samalla tavalla, kuin muillekin opettajille
• Myös opetuksen jälkityöt voidaan jakaa
• Resurssiopettajalle voidaan määrätä virkaehtosopimuksen 

mukaisia tehtäviä
• Resurssiopettajiksi kannattaa palkata kokeneita opettajia

• Pääsevät nopeasti kärryille
• Osaamisen jakaminen


