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Varo Super-Kaskoa
´Meidän pitää varoa liikaa kiirettä 
´Järki käteen häsläämiseen kanssa

´Kiirehtimällä…
´Jos kukaan ei ole kuolemassa…

´Pikkuhiljaa..



KAUPUNKISTRATEGIA JA 
TALOUSARVIOESITYS 2018 



KAUPUNKISTRATEGIA JA 
TALOUSARVIOESITYS 2018 
KASKON NÄKÖKULMAA

´ Menoraamia on nostettu 28,5 miljoonaa euroa. 
´ 8,0 miljoonaa kaupunkistrategian käynnistämiseen
´ 5,4 miljoonaa TAE:n sopeuttamistoimien poistamiseen. Jää 

silti tuottavuustavoitteita (Tilankäytön tehostaminen, 
digimateriaalin käytöstä syntyviä säästötavoitteita yms.).

´ 5,0 miljoonaa varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen
´ 0,2 miljoonaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän pieneen 

korottamiseen



Kaupunkistrategian toteuttamisen 
käynnistäminen vuonna 2018
´ Helsingissä toteutuu koulutustakuu: perusopetuksen 

jälkeen kaikki saavat opiskelupaikan lukiosta tai 
ammatillisesta koulutuksesta.

´ Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 
paikkamäärää lisätään asteittain. Tavoitteena on 
paikkamäärän kaksinkertaistaminen strategiakaudella.

´ Ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan 
kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta. 



Kaupunkistrategian toteuttamisen 
käynnistäminen vuonna 2018

´ Helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä 
kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta. 
Varhaiskasvatuksen kielirikasteista kokeilua jatketaan.

´ Kiinan kielen opetusta laajennetaan. Peruskouluissa tarjonta 
kaksinkertaistetaan ja lukiokoulutuksessa kiinan kielen opiskelu 
mahdollistetaan kaikille kaupungin lukioissa opiskeleville.

´ Helsingissä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstö mitoitus nykyisellä tasolla. 
Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se 
on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä 
tuntia päivässä.



Kaupunkistrategian toteuttamisen 
käynnistäminen vuonna 2018

´ Osaamiskeskuksen toimintamallia jatketaan ja kehitetään ja 
sille pyritään saamaan myös valtion rahoitusta. 

´ Avoimen ammattiopiston toimintaa jatketaan.
´ Ohjaamo-toimintamallia jatketaan.
´ Kaupunki huolehtii riittävästä lasten suomi tai ruotsi toisena 

kielenä -opetuksesta.



Kaupunkistrategian toteuttamisen 
käynnistäminen vuonna 2018
´ Monikulttuuristen ohjaajien toimintaa jatketaan.
´ Helsingissä laaditaan maahanmuuttajien osaamistason 

kohottamiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja 
koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu 
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

´ Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen 
muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan 
kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja 
toisen asteen ammattilaisia. Mäkelänrinteen opiskelun, 
urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen 
rakentamista edistetään. 



Säästökohteita, joita ei tarvitse esittää 
Varhaiskasvatus ja esiopetus
´ Kotihoidontuen kuntalisän poistaminen yli 2-vuotiailta
´ Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen
´ Iltapäivätoimintapaikan takaaminen vain 1 –luokkalaisille
Perusopetus
´ Kouluille yleinen noin 1 % lisätuottavuustavoite
´ Ryhmäkokojen kasvattaminen
Toisen asteen koulutus
´ Lukioille 2,6 % ja ammattiopistolle 1,2 % tuottavuustavoite
Vapaa sivistystyö
´ •Opetustuntien vähentäminen 



Investoinnit
Lisätty tietotekniikkahankintoihin 7,3 miljoonaa (kaskon 
esityksen mukaisesti).Tästä käytetään arviolta
´ Digihankkeeseen 2,6 milj. euroa (alkuper. 10 milj. päälle)
´ Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujärjestelmän 

uusimiseen 2,0 milj. euroa
´ Vanhentuneiden turvajärjestelmien korvaamiseen 2,7 

milj. euroa 
´

´ Koulurakennusten peruskorjaukset ja uudisrakentaminen



Kielitaidon kohottaminen

´ Varhennettu kielenopetus, kaksikielinen opetus, 
´ Varhennettuun kielenopetukseen 2 lisätuntia 1.-luokasta 
´ Kouluilta on jo kyselty alustavasti sähköisesti
´ Rehtorit pääsevät pohtimaan asiaa ensi viikon torstaina, 

(ketkä opettavat, millaista lisäkoulutusta tarvitaan jne.)
´ Lisäksi marraskuussa pari työpajaa, joissa myös opettajia
´ Koulutulokkaiden vanhemmat valitsevat tammikuussa 
´ Lisärahoitus koulukohtaiseen budjettiin ensi vuonna



Sairausloman myöntäminen 1.1.2018



Sairausloman myöntäminen 1.1.2018
´Esimies voi myöntää sairausloman ilman todistusta, enin-

tään 5 kalenteripäivää tai 7 päivää silloin, kun se päättyy 
vapaapäiviin ja poissaolo jatkuu niiden jälkeen (ma-su)

´Esimies päättää ensin 1-2 päivän poissaolosta ja sen jälkeen 
lisäpäivistä enintään 3 päivää kerrallaan

´Periaatteessa ihan sama kuin nykyinen käytäntö



Yhteistoimitavastaavat



Yhteistoiminta
´Johtamisen työkalu
´Työyhteisötaso on tärkein
´Kaupungin työnantajan ja henkilöstön välinen 

sopimus ei ole huono
´Tarvitaan hyvä toteutus
´Yhteistoimitavastaavat valitaan nyt 

kaksivuotiskaudeksi 2018-2019, tarvittaessa 
valitaan uusi jäljellä olevaksi kaudeksi

´Tulossa ohjeistus ja esite tehtävänkuvasta
´Pääasia, että homma toimii



KIKY- sekä YS-aika ja vapaat

Yhteissuunnittelutyöaika, vesot ja kiky-työaika kuuluvat opettajan 
työhön ilman erillistä korvausta. Näihin työtehtäviin käytetty aika ei näy 
kuukausipalkassa eriteltynä



Palkallinen vapaa

´ Palkalliselta virkavapaalta, kuten sairausloma-ajalta, 
opettaja saa täyden palkan ylitunti- ja 
erityistehtäväkorvauksineen. Palkasta ei tehdä mitään 
vähennystä. 

´ Palkallisella virkavapaalla olevalla opettajalla ei ole 
minkäänlaista velvollisuutta korvata poissaoloajalle 
määrättyjä ys-palavereita, vesoja tai muuta kiky-
työaikaa.



Palkaton vapaa – koko päivä

´ Palkattomalta virkavapaalta, kuten harkinnanvaraiselta 
vapaalta, opettaja menettää koko päivän palkan, 
jonka suuruus riippuu kuukauden päivien lukumäärästä. 

´ Palkattomalla virkavapaalla olevalla opettajalla ei ole 
velvollisuutta korvata poissaoloajalle määrättyjä ys-
palavereita, vesoja tai kiky-työaikaa.



Osapäivän poissaolo

´Ys-aikaa tai kiky-työaikaa ei voi palkasta 
vähentää, koska näille työajan osille ei ole 
palkanmaksun eikä -vähennyksen perustetta.

´ Oppilastyöpäiviin sisällytetyt muutaman 
tunnin mittaiset opinto- ja suunnittelu-
tilaisuudet ovat vain osa työpäivää



Osapäivän poissaolo
´Jos opettaja ei voi osallistua työpäivän päätteeksi 

määrättyyn kiky-työaikaan, hänen on sovittava 
rehtorin kanssa poissaolosta.

´Tällöin osapäivän poissaoloon ei tarvitse hakea 
palkatonta virkavapaata, koska opettaja on 
hoitanut ko. päivän kaikki opetustunnit. 

´Rehtori voi edellyttää työajan korvaamista toisena 
ajankohtana, mutta laskentaperusteita palkan 
pidättämiseen ei ole.



Ilmiöopetus vs. teemapäivät
- päivän pituus ja palkkaus



Teemapäivän pituus
´ Opettajalla on velvollisuus osallistua oppilastyöpäivinä 

toimintasuunnitelmassa vahvistettuihin teemapäiviin
´ Teemapäivistä ei makseta erillistä korvausta mahdollisesti 

oman lukujärjestyksen ulkopuolelle osuvilta oppitunneilta. 

´ Koulun työsuunnitelmassa vahvistettuihin teemapäiviin 
osallistuminen kuuluu opettajan työtehtäviin silloinkin, kun 
opettajalla muuten olisi opetukseton päivä tai teemapäivää 
vähemmän lukujärjestykseen merkittyjä opetustunteja.



Taidetestaajat 

´ Oppilaat voivat matkustaa taidekohteisiin junalla, linja-
autolla ja tarvittaessa lentäen. Koulut ovat saaneet 
asiasta kirjeen keväällä 2017 ja ovat voineet sen jälkeen 
ilmoittautua taidetestaajiksi. 



Taidetestaajat 
´ Vaikka hanke ei ole OKM:n eikä Opetushallituksen 

hanke, opettaja voidaan määrätä osallistumaan 
retkelle, jos koulu ilmoittautuu mukaan hankkeeseen ja 
kirjaa sen lukuvuosisuunnitelmaansa osaksi koulun 
taidekasvatusta. Tällöin matka katsotaan 
tavanomaiseksi virkamatkaksi. 

´ On kuitenkin muistettava opetussuunnitelman laadinnan 
periaatteet. Rehtori ei voi ilmoittaa koulua hankkeeseen 
ennen kuin on keskustellut siitä opettajakunnan kanssa. 
Lisäksi on huomioitava matkan aiheuttama rasitus. Mikäli 
luokka palaa retkeltä vasta myöhään illalla tai yöllä, on 
syytä miettiä, miten oppilaiden ja opettajien työtä 
voitaisiin keventää seuraavana päivänä. 



Monialaiset opintokokonaisuudet



Monialaiset opintokokonaisuudet ja niiden 
vaikutus työaikaan 
´ Opettajalle tulee maksaa mahdolliset lukujärjestyksessä 

mainitsemattomat, ylimääräiset oppitunnit 
kertaylituntipalkkioperusteen mukaisesti (OVTES osio A 
Yleinen osa 27 §). 

´ Opetussuunnitelman mukaisten monialaisten 
opintokokonaisuuksien varjolla ei voi kiertää 
sopimusmääräyksiä ja teettää opettajalla enemmän 
opetusta kuin opettajalle on palkanmaksun perusteeksi 
merkitty lukuvuosisuunnitelmaan. 



KIITOKSIA!


