
Yhteysopettajien kysymyksiä

Vastaamassa

Pääluottamusmies Jaana Alaja



Kysymys 1

Mikä on ammattiyhdistyksen kanta 
työnohjauksiin? Miksi Helsingin kaupungin 
erityisluokanopettajille ja erityisopettajille  ei 
tarjota työnohjausta samalla tavoin, kun esim. 
opinto-ohjaajille, psykologeille ja kuraattoreille?



Vastaus 1 TSV Hanna 

● Työnohjausta saa edellisvuosien tapaan ottamalla asian esille rehtorin 
kanssa. Rehtori ottaa yhteyttä aluepäällikköön, joka järjestää asian.

● Työnohjaus on ryhmämuotoista ja siihen osallistutaan työajan ulkopuolella. 
Jos oman koulun opettajista ei muodostu työnohjausryhmää, tarjolla voi olla 
alueellinen ryhmä. Myös kriisitilanteisiin on tarjolla työnohjausta.

● Työnohjausta on tarjolla esimerkiksi erityisopetukseen (erityisesti tuettu 
erityisopetus) ja yhdistyneille kouluille. Resursseja jää toisinaan jonkin verran 
käyttämättä, joten kysy rohkeasti työnohjausta vaikkapa työn 
kehittämismielessä. 

● Ongelmatapauksissa yhteys työsuojeluvaltuutettuun.



Kysymys 2

Miksi Helsinki Työterveyden asiakkaiden ei ole 
mahdollista käydä työterveyden määräämissä 
verikokeissa  esim. HUS-Labeissa? HUS-Lab 
sijaitsee usein lähempänä työ- ja kotipaikkaa, kun 
Helsinginkadun laboratorio.



Vastaus 2 TSV:t Hanna ja Timo

● Työterveys Helsinki on liikelaitos eikä Helsingin kaupungin järjestämää 
perusterveydenhuoltoa. Tilanne olisi vastaava, jos työterveyspalvelut tarjoaisi 
jokin muu yksityinen toimija. 



Työterveyspalvelut kaupungin työntekijöille

Sinulla on käytössäsi
● Työterveyshoitajan, -lääkärin, -psykologin ja työfysioterapeutin palvelut
● Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut

Terveyttä ja työkykyä edistävät palvelut

● Ohjaus ja neuvonta
● Terveystarkastukset
● Sairauksien tutkimus ja hoito
● Työkyvyn ja työssä jaksamisen tukipalvelut

Työterveyshuollon palveluiden ulkopuolelle jäävät:

● ensiapu ja päivystys
● kirurgiset toimenpiteet
● hammashuolto
● gynekologia ja äitiyshuolto
● rokotukset lomamatkoille



Jos sairastut äkillisesti

● Keskustele ensisijaisesti esimiehesi kanssa sairauspoissaolokäytännöistä

● Käykää ohjeet läpi koko työyhteisössä

● Ota tarvittaessa yhteyttä työterveyshoitajaasi hoidon tarpeen arviointia varten

● Kts. seuraava vastaus



Kysymys 3

Kaupungin työterveyshuolto ei toimi enää edes nimellisesti. 
Lääkäriaikoja ei anneta, vaan kehotus ottaa yhteyttä 
kunnalliseen terveyskeskukseen, josta puolestaan ohjataan 
takaisin työterveyshuoltoon. Jo sovittuja lääkäriaikoja on 
peruttu, jopa vasta paikan päällä juuri ennen vast.ottoaikaa. 
Toteutuuko tässä lakisääteinen työterveydenhuolto edes 
välttävästi?



Vastaus 3 TSV Timo

- Saman päivän sairausasia: soita  09 310 54100 ja valitse äkillinen saman päivän sairausasia. 
- Kiireetön ajanvaraus tai muu asia: soita 09 310 54100 ja valitse kiireetön ajanvaraus tai muu 

asia. Käytössä on takaisinsoittopalvelu klo 8−12. Palvelua ma−pe klo 8−16.
- Tavoitat työterveyshoitajan arkisin klo 8-10. Klo 10:n jälkeen soittoon vastaa ajanvarauksen hoitaja.
- Sähköinen palvelu: Voit olla yhteydessä työterveyshoitajaasi myös eTyöterveyden kautta. Lisäksi 

käytössä on nettiajanvaraus, josta voi varata 20 minuutin lääkäriaikoja.
- Työterveyshuollon sisältö jakautuu työterveyshuoltolain 12§ :n mukaiseen ehkäisevään 

terveydenhuoltoon sekä työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon.
- Työterveyshuollon sairaanhoito on yleislääkäritasoista sisältäen hoidon ohella tarvittavat laboratorio-

ja röntgentutkimukset sekä erikoislääkärikonsultaatiot työkykyä uhkaavissa sairauksissa.
- “Sairaanhoidon tavoitteena on työhön liittyvien ja työkykyyn etenkin pitkäaikaisesti vaikuttavien 

sairauksien nopea ja tehokas hoito. Päämääränä on sairauslomien pitkittymisen estäminen.”
- >> Tyhen Palautekanava

https://etyoterveys.netmedi.fi/
https://wrui01.securasp.fi/0114_HKITT/
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?id=4946356-890909130%7C309676808-CIjGIxus-zLBXGJ7fp0


Kysymys 4

Voiko oppilas, jolla on märkärupi käydä koulua normaalisti ja tartuttaa muita?

Pitääkö märkäruvesta ilmoittaa samalla tavalla kuin täistä?

Jatkaako oppilas koulupäivää, vaikka hänen päässä aikuinen näkee täitä?

Mitä tehdä, jos lapsi raapii päätään ja täit hyppäävät ympäriinsä, mutta huoltaja 
väittää, että on tarkistanut tilanteen ja lapsella ei ole mitään?



Vastaus 4 TSV Timo

● Märkäruven tartunnan mahdollisuus on olemassa niin kauan, kun rakkulat 
märkivät ja iholle muodostuu karstaa. Tartuttavuus lakkaa yleensä parin-
kolmen päivän kuluttua lääkehoidon aloittamisesta.

● Kouluterveydenhuolto ohjaa koululaisia tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

● Terveydenhoitaja arvioi, voiko oppilas jatkaa koulussa koulupäivän ajan vai pitääkö 
hänen lähteä kotiin. 

● Jos oppilaalta löytyy täitä, terveydenhoitaja ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin ja antaa 
kotiin vietäväksi täi-hoito-ohjeen. Terveydenhoitaja arvioi myös  luokkien täitarkastusten 
tarpeen ja laajuuden.



Kysymys 5

Uudessa OVE-järjestelmässä ope voi tehdä ns. osa-aikaeläkkeellä töitä tai olla 
niitä tekemättä. Miten työtuntien määrä on sovittavissa? Tarkoitan sitä, että jos 
haluaisin tehdä vaikkapa 12 tuntia viikossa, mutta se olisi koulun kannalta huono 
tuntimäärä. Kuka asian päättää, voiko käydä niin, että minulle sanotaan, että voin 
kyllä jäädä OVElle, mutta en saa yhtään tuntia tai että on pakko ottaa täydet tai 
lähes täydet tunnit? Miten opettajan palkka määräytyy, jos tunteja on vaikkapa tuo 
12 ja opetusvelvollisuus on 20? Onko ennakkotapauksia? Minulla  tulee kahden 
vuoden päästä 61 mittariin, niin ihan alustavasti kyselen.



Vastaus 5 Jaana

● Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa.
● Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi saada aikaisintaan 61-vuotiaana, 

jos ei saa mitään muuta työeläkettä. Osittaisella varhennetulla 
vanhuuseläkkeellä voi jatkaa työntekoa kokoaikaisena tai osa-aikaisena tai 
lopettaa sen kokonaan. Osa-aikatyöstä on aina kuitenkin sovittava erikseen 
esimiehen kanssa.

● Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saa joko 50 % tai 25 % jo 
kertyneen eläkkeen määrästä. Tämän voi valita itse.



Kysymys  6

Millainen oikeus oppilaalla on saada tukiopetusta? Kuka tarpeen päättää? Ennen 
aineenopettaja (mahdollisesti yhdessä erityisopettajan kanssa) on arvioinut 
tukiopetuksen tarpeellisuuden, mutta nyt uusi rehtorimme haluaa, että häneltä on 
aina ensin pyydettävä lupa tukiopetukseen, jokaikiselle tunnille. Hän joko myöntää 
tai ei, esim. yhdelle oppilaalle ei kuulemma saa antaa, vaan on yhdistettävä 
samaan ryhmään omat ja kollegan tukiopetusta tarvitsevat oppilaat, vaikka heillä 
on täysin eri tarpeet, aiheet ja luokkatasokin. Tämä on yläasteella aikamoinen 
paletti jo aikataulusyistä, kuka pääsee milloinkin jne. Lisäksi osa opettajista on 
saanut luvan, osa ei. Myös oppilaiden asiakirjoihin kirjataan tukiopetus yhdeksi 
tukikeinoksi. Eikö heilläkään ole oikeutta saada tukiopetusta yksin?



Vastaus 6 Jaana

● POL 16§: Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai 
muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada 
tukiopetusta

● Tukiopetustarpeen päättäjää ei ole määritelty
○ Käytännössä opettaja, mutta rehtori antaa luvan

● Lain mukaan tukiopetus perustuu oppilaan tarpeeseen
○ käytännössä kuitenkin koulun budjetti vaikuttaa asiaan

● Rehtorilla on oikeus valvoa tukiopetusta
○ ryhmien muodostamisella varmasti yritetään jakaa niukkoja resursseja

● Ped.asiakirja ei sinänsä tuo oikeutta saada tukiopetusta yksin (ellei sitä ole 
näin kirjattu)



Kysymys 7

Voiko koulu itse järjestää S2-opetuksen parhaaksi 
katsomallaan tavalla vai onko siihen jokin kaupungin yhteinen 
ohjeistus? (Miten määräytyy oppilaan S2-status? Montako 
viikkotuntia oppilaalla on oikeus saada S2-opetusta? S2-
tunnit lukujärjestyksen normaalituntien sisällä vai ekstrana 
lukujärjestyksen ulkopuolella? Opetuksen muoto, esim. 
samanaikaisopetus/pienryhmätunnit?



Vastaus 7 Jaana

● Helmi-intra→ KASKO→ Oppiminen→ Perusopetus→ Kieli- ja 
kulttuuriryhmät→ S2-opetus

● Koulu päättää itse tarkoituksenmukaisista opetusjärjestelyistä

● Huoltaja päättää, onko oppilas S2 (STK uudessa ops:ssa/ käytäntö 

muuttui 2016)

● Ei subjektiivista oikeutta muuhun kuin opinto-ohjelman mukaiseen 

opetukseen 

● Jos status on S2, oppilaan koko oppimäärä äidinkielessä ja 

kirjallisuudessa on suomi toisena kielenä ops:n mukaan.

● Opetusjärjestely voi olla erilliset S2-ryhmät tai sekaryhmät 

SUK+STK, jossa opettaja eriyttää opetusta.

● Oppilaalle voidaan tarjota lisää STK-opetusta tukiopetuksena



Kysymys 8

Sama kysymys yleisopetuksen luokkiin integroitujen 
erityisoppilaiden (HOJKS/erityinen tuki) osalta eli voiko koulu 
järjestää tuen parhaaksi katsomallaan tavalla vai onko olemassa 
joku yleispätevä ohjeistus? Millaisen resurssin koulu saa yhtä 
erityisoppilasta kohden? Jossain vaiheessa koulussamme oli 
sidottu tietty määrä koulunkäyntiavustajan tukea luokkaan sen 
mukaan, montako erityisoppilasta luokassa oli. Nyt ei enää ole 
mitään selkeää kaavaa tuen määrään.



Vastaus 8 Jaana

● Helmi-intra→ Yhteiset palvelut→ Talous- ja hankintapalvelut→ Talouden 
suunnittelu→ Koulujen ja ruotsinkielisten päiväkotien talouden suunnittelu→
POPA koulujen kehykset 2018/Perusopetuksen käyttösuunnitelmaopas 2018

● Oppilaalle laadittavista pedagogisista asiakirjoista tulee ilmetä oppilaan 
tarvitsema ja saama oppimisen tuki.

● Oppilas voi saada tehostettua tai erityistä tukea joko yleisopetuksen 
ryhmässä, osa-aikaisessa pienryhmässä tai erityisluokalla (erityinen tuki)

● Koulu voi päättää (johtokunta vahvistaa) resurssien jaosta koulun sisällä. 
(Palkataanko erityisopettaja, avustaja, pienennetäänkö ryhmää, osoitetaanko 
jakotunteja…)



Vastaus 8
● Koulun laskennallisessa avustajaresurssissa otetaan huomioon:

● erityisen tuen oppilaat
● valmistava opetus
● esiopetus (siirtyvät Vareen)
● yleisopetuksessa opiskelevat vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat 

oppilaat
● iltapäivätoiminta

Lisäksi koulut voivat muuttaa integraatio-oppilaiden tuomia lisäopetustunteja 
avustajatunneiksi ja palkata koulunkäyntiavustajia positiivisen diskriminaation 
rahalla. Avustajan tarve voidaan määritellä ped.asiakirjoisa mutta muutoin 
avustajaresurssin jakamisesta päättää rehtori.



Kysymys 9

Miten on mahdollista, että opettajat ovat tehneet 10 vuotta 
hallinnollisia tehtäviä (tilauksia), joista kuuluisi maksaa korvaus 
mutta siitä ei ole kerrottu opettajille ennen kuin nyt syksyllä 
luottamusmiehen käynnillä? (Minulle on maksettu 10 vuoden 
aikana vain n. 5 kertaa tilausten tekemisestä. En tiennyt että 
niistä kuuluisi maksaa korvaus ennenkuin Jaana Alaja kertoi 
syksyllä. Eikö rehtorin olisi pitänyt kertoa/tietää tästä? 
Korvauksia ei voida maksaa jälkikäteen.)



Vastaus 9 Jaana

● Millaisista tilauksista on kysymys?
● Taito- ja taideaineiden opettajat saavat korvausta tilausten 

tekemisistä. Jos näin ei ole tapahtunut, niin kannattaa olla yhteydessä 
omaan luottamusmieheen.

● Kertaluontoiset tilaukset →materiaalivaraston tilaukset, kirjatilaukset 
voidaan lukea yhteissuunnitteluaikaan.

● Tilausten tekeminen ei kuulu opettajan tehtäviin PAITSI sovittaessa. 
Silloin työ myös korvataan (joko rahaa tai aikaa).



Kysymys 10

Miten ja milloin OAJ työstää äitiyslomien sijaisten 
palkkausasiaa, kun lomalla ollut palaa kesäksi takaisin töihin 
ja nostaa käytännössä palkan sijaisen tekemästä työstä? 
Tämä koskee etenkin koko lukuvuoden sijaisuuksia tekeviä 
opettajia. Lisäksi, miten OAJ edistää näiden sijaisten 
kokemusvuosien/ikälisien karttumista, kun nyt täyden 
lukuvuoden työstä kertyy vain 9kk kokemusta, kun äitiysloma 
kerää työkokemusta kesän ajalta?



Vastaus 10 Jaana

● Työnantajalla on mahdollisuus maksaa palkkaa sekä sijaiselle että 
viranhaltijalle. Käytännössä tällaista ei ole tapahtunut.

● Opettajalla on oikeus palata työhönsä virkavapaan jälkeen, kuten 
muidenkin ammattiryhmien työntekijöillä on. 

● OAJ:n neuvotteluissa on ollut lähes aina tämä asia neuvottelupöydässä
● Helsingissä uudet opettajat otetaan työhön 1.8 alkaen (jos kyse koko 

vuoden sijaisuudesta) mutta tämäkin asia voi olla vaakalaudalla. 
(Hallinto-oikeuden päätös Espoo- uudet opettajat vasta ensimmäisestä 
VESO:sta)

● Opettajan tulee tietää palvelussuhteen ehtonsa, 

palvelussuhteen kesto ja palkka sekä tehtävät



Kysymys 11

Miksi johtotehtävän hoitamista, apulaisrehtorin poissaollessa, ei korvata k.o. 
opettajalle? Rehtorien ja apulaisrehtorien poissaolot kouluilta ovat lisääntyneet 
lisääntymistään. Johdossa olevan opettajan vastuu on niin ikään lisääntynyt. 
Aamulla töihin tullessa saattaa olla aamutoiminta, opetustoiminta, kanslia, 
kouluisännyys, oppilashuolto ym. vailla työntekijöitä. Johdossa oleva opettaja 
yrittää selvitä "talon pyörittämisestä", mahdollisten uusien sijaisten 
ohjeistamisesta, koululle tupsahtavista vanhemmista, uusista oppilaista, 
mahdollisista uhkatilanteista jne. ja siinä sivussa omasta opetustehtävästään. 
Joskus johtotehtävä saattaa määräytyä k.o. opettajalle, vaikka hänellä ei olisi vielä 
tai enää oppitunteja johtotehtäväaikaan.



Vastaus 11 Jaana

● Edellä kuvattu tilanne ei pitäisi olla mahdollinen kuin äärimmäisessä 
hätätilanteessa.

● Jos opettaja määrätään rehtorin “sijaiseksi”, niin opettajalle tehdään siihen 
virkamääräys→muussa tapauksessa opettajalla ei ole velvollisuuksia hoitaa 
rehtorin tehtäviä. 

● Rehtori on vastuussa koulun toiminnasta, vaikka tekisikin työtään koulun 
ulkopuolella. 

● Asiasta on puhuttava viipymättä rehtorin kanssa. Myös hänen esimiehensä 
voi ottaa mukaan keskusteluun 



Kysymys 12

Voisikohan koulupsykologien tehtävistä oppimisvaikeuksien 
testaamista ja yksilöllistämistarpeen arviointia siirtää laaja-
alaisille erityisopettajille? Kyseessä on oppiminen. Testit ja 
selvittelyt ovat miltei samoja, joita erityisopettajat tekevät 
muutoinkin k.o. oppilaille. Psykologeilla olisi nykyään, jos 
kouluille ennättävät,  paljon varsinaista psyykkisen puolen 
hommaa aivan riittämiin.



Vastaus 12 Jaana

● Laaja-alaisten erityisopettajien tehtävät
○ lisätehtävä→ korvaus?
○ jo nykyiset työtehtävät koetaan vaativina
○ psykologisten testien “yksinoikeus” on psykologeilla
○ erityisopettaja voi kartoittaa oppimisvaikeuksia/vahvuuksia
○ Tarvitaanko psykologin testejä oppimisvaikeuksien kartoitukseen? Pedagoginen 

selvitys riittää. Se laaditaan moniammatillisesti. PoL 17§: (tarvittaessa psykologin 
lausunto) Poikkeuksena ENNEN oppivelvollisuuden alkamista tehtävä erityisen 
tuen päätös

○ SEL ry ei ole tuonut ko.asiaa tavoitteekseen



Kysymys 13

Onhan erityisen tuen kehittäminen ja muutokset HOAY:n 
seurannassa? Mitä vaikutuksia niillä on esim. 
erityisluokanopettajien ja laaja-alaisten erityisopettajien 
tehtäviin? Huomioidaanko sopimukset? Aiheeseen liittyvät 
Kaskon koulutukset ovat olleet huolestuttavan heikkoja.



Vastaus 13 Jaana

● HOAY seuraa erityisopetukseen liittyviä muutoksia tarkasti
● Erityisen tuen päätösten teko INTEGRAATIO-OPPILAIDEN OSALTA on siirtymässä 

koulujen tasolle. Erityisluokkaesitykset menevät edelleen kaskoon
○ 1.8.2018 rehtori: erityisen tuen päätöksen valmistelu ja päätöksenteko

■ Erityinen tuki muun opetuksen yhteydessä
■ Erityiset oppimisjärjestelyt→ tuntijaosta poikkeaminen

● Sinänsä 3-portaisen tuen prosessissa ei tapahdu muutosta.Pedagogiset asiakirjat 
suojaavat myös opettajaa. Onko niissä varmasti kirjattu tarvittavat tukitoimet ja 
MYÖS kirjattu niiden toteutuminen? (case: huoltajan kanne opetuksen 
laiminlyömisestä). Koulut siirtynevät nettobudjetointiin ja koulujen saamalla 
rahalla on toteutettava opetus ja koulun pito- myös oppilaiden saama tuki.



Kysymys 14  

Onko todella niin, että oppilaalle tulee antaa tukiopetusta, jos 
hän on ollut omalla lomalla?



Vastaus 14 Jaana

● Kyllä, mikäli hän on jäänyt tilapäisesti opetuksesta jälkeen. 
● olisi kohtuullista ja toivottavaa, että “omien” lomien lisääntyessä 

rehtori keskustelisi esim. vanhempainillassa asiasta huoltajien 
kanssa (tai suorastaan sanoisi, että koulussamme lomaillaan loma-
aikoina)

● voidaan myös edellyttää, että oppilas tekee lomalla koulutöitään ja 
selvittää ne koulutovereiltaan (opettajalla ei velvollisuutta antaa 
etukäteen tehtäviä)

● Yksityisissä kouluissa koulukohtaiset ohjeet
○ voi olla varsin tiukat



Kysymys 15

Miten määräytyy yhteisopettajuutta tekevien opettajien 
palkkaus ja opetusvelvollisuus? Esim. luokanopettaja, laaja-
alainen erityisopettaja, erityisluokanopettaja.



Vastaus 15 Jaana

● Palkkaus muodostuu hinnoittelutunnuksen mukaan. Koulun sisällä voidaan 
tehdä järjestelyjä palkkauksen suhteen →mahdolliset ylitunnit yms.

● Jokainen opettaja tekee työtä omien oppituntiensa puitteissa
○ Esim. useamman kuin yhden opettajan opettama ilmiö (kesto oppilaalle 25 h/vk)
○ opettajina äidinkielen opettaja (18 opv), luokanopettaja (24 opv)/oppilas saa 25 h opetusta--> 

opettajat jakavat opetuksen siten, että kukin opettaa oman opetusvelvollisuutensa verran



Yhteysopettajien kysymyksiä

Vastaamassa

Työsuojeluvaltuutetut Hanna Näremaa-Perälä ja Timo Saarinen

Varapääluottamusmiehet Tapani Ervast ja Sami Nurminen



Kysymys 16

a) Onko tappouhkaus poliisiasia? 

b) Keskeytänkö väkivaltaisesti käyttäytyvän oppilaan retken 
välittömästi?

c) Kuinka monta kertaa oppilas saa lyödä aikuista, ennen kuin 
pidetään edes kasvatuskeskustelu?



Vastaus 16 Sami

a) Laittomat uhkaukset (rikoslaki 25 luku)

Tappouhkauksesta tulee tehdä tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille. Myös oman esimiehen ja 
työsuojeluvaltuutetun tulee saada uhkauksesta tieto mahdollisimman nopeasti. Työsuojelupakki!

Laittoman uhkauksen tunnusmerkistö

Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että 
uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai 
omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
→ perusteltu syy pelätä → uhkaajan ikä/kehitystaso/ kts. vastaus c!
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä. Tämän takia työnantaja on velvollinen varautumaan myös mahdollisiin väkivaltatilanteisiin. 
Koululla tulee olla selkeät ohjeet, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan.



Vastaus 16
b) Opettajan on tehtävä päätös harkintansa mukaan. Oppilaiden turvallisuudesta 
huolehtiminen lienee opettajan virkavelvollisuuksista tärkein.

● POL 29§: Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön

c) Luonnollisesti ei kertaakaan ---> OAJ:n lakimiehen 
kannanotto:

“Meidän ohje niissä on ollut, että jos oppilas on rikosoikeudellisesti vastuussa 15 v. tai lähellä sitä ikää, on syytä 
opettajaan kohdistuvasta pahoinpitelystä tehdä rikosilmoitus. 2. luokan oppilaasta en ehkä lähtisi rikosilmoitusta 
tekemään. Poliisi siirtää tämän tyyppiset rikosilmoitukset yleensä lastensuojelulle hoidettavaksi. Asia tulisi 
käsitellä koulussa oppilashuollollisin toimenpitein (kuraattori, psykologi ja mahdollisesti 
oppilashuoltotyöryhmässä). Lisäksi oppilaaseen voidaan käyttää perusopetuslaissa säädettyjä kurinpitokeinoja 
(kasvatuskeskustelu, jälki-istunto..) ja yhteydenpito huoltajaan. Oppilaan osalta on hyvä samalla selvittää, onko 
opettajalla lastensuojelulain 25 §:n edellyttämällä tavalla huoli lapsesta ja sitä kautta velvollisuus tehdä 
lastensuojeluilmoitus alla lastensuojelulain 25 §:ä josta velvoite tulee. “



Kysymys 17

En ole ikinä kohdannut niin paljon väkivaltaa, kun viimeisten kolmen vuoden aikana 
toimiessaan opettajana erityisluokalla. Väkivalta on päivittäistä, oppilaiden kesken, sanallista 
ja fyysistä. Väkivalta on aikuisia kohti. Ymmärrän nyt, että väkivallan ja työmäärän vuoksi 
erityisluokanopettajan virat jäävät usein täyttämättä. Minusta, kun ihminen tulee työpaikalle, 
oletuksena ei voi olla se, että häntä hakataan tai pahoinpidellään jollain muulla tavalla. 

Mitä Kasko / työsuojelu voisi tehdä kouluissa tapahtuvan väkivallan lopettamiseksi?

Menenkö näyttämään väkivaltatilanteessa ruhjoutuneet paikat työterveydenhuollon 
edustajalle ja purkamaan samalla tunteita?



Vastaus 17 Sami ja TSV Timo

● Työturvallisuuslaki 8 § --> Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

● Jokainen “turvallisuuspoikkeama” tulee kirjata työsuojelupakkiin ja ilmoitus tutkia esimiehen 
johdolla. Tutkinnan ja ilmoittamisen tavoitteena ennaltaehkäisy.

● Koulun/oppilaitoksen omat ratkaisut
○ arjen suunnittelu: PL 29§ Opetuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden 

suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja VALVOA sen noudattamista ja 
toteutumista.

○ moniammatillinen yhteistyö→ tuki
○ kurinpito
○ Oppilaan velvollisuudet PoL 35§: Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti ja tehdä tehtävänsä 

tunnollisesti
○ velvollisuus korvata aiheuttama vahinko, käyttäydyttävä asiallisesti, voidaan määrätä oppilas 

puhdistamaan, uudelleen järjestämään paikkoja..



Vastaus 17

● Väkivaltatilanteeseen jouduttaessa (vammoja) tulee hakeutua hoitoon 
○ Ilmoitus työtapaturmasta Työsuojelupakkiin 

○ yhteys omaan työterveyshoitajaan, ei vastaanottoon. Hakeudu herkästi tutkimuksiin, ensihoito 

missä tahansa, jatkotutkimuksista sovitaan työterveyshuollon kanssa

○ Hetipurku

● Väkivallan kokemukset ovat lisääntyneet
○ Kunta10

■ On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn!

● Henkilöstön edustajat ovat tuoneet asian esille KASKO:n johdolle mm. 

henkilöstötoimikunnan kokouksissa
○ Konkreettiset toimet?--> Työhyvinvointisuunnitelma 2018

○ MAPA-koulutus (eTaika→ koulutustarjonta)

● Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat tehneet yhteistyötä 

yksittäisissä kouluissa/oppilaitoksissa



Kysymys 18

Dokumenttikameroiden poistuminen luokkakäytöstä

Minkä takia tämä erinomainen väline poistuu käytöstä? Alakoulussa se on 
välttämätön, varsinkin erityisluokilla. Oman koulumme erityisluokanopettajat ovat 
sanoneet hankkivansa tarvittaessa varaosat tai uudet laitteet vaikka itse jos tämä 
toteutuu. Meille on ilmoitettu ettei kameroita enää huolleta eikä esim. uusia 
lamppuja hankita palaneiden tilalle, mutta Kaskosta ei ole vastattu mitään 
tiedusteluihimme  millä välineillä kamerat aiotaan korvata - takaisin liitutauluihin? 
Kuka vastaa pedagogisten valmiuksien heikkenemisestä?



Vastaus 18 Sami

● Asia on tuotu tietohallinnon tietoon
● Työnantaja ei ehkä näe tilannetta pedagogisten 

valmiuksien heikkenemisenä
○ Dokumenttikameroista päättää Kaskon tietohallinto

● Asiaan kannattaa edelleen yrittää vaikuttaa koulun ja/tai 
henkilökohtaisilla yhteydenotoilla



Kysymys 19

Onko tiedossa oppilashuoltohenkilöstölle sijaistuksia?

Koulu saattaa olla ilman koulupsykologia lukukaudessa 
useita kuukausia. Opettajille tulee ylimääräistä painetta, kun 
kolmiportainen tuki ei etene ja huoltajatkin painostavat. Mitä 
se laki sanookaan seitsemästä päivästä??



Vastaus 19 Sami

● Työnantaja on vastuussa oppilashuoltohenkilöstön sijaisten hankkimisesta

● Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

15 § Oikeus saada opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 

opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä 

oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä 

tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana 

työpäivänä.



Vastaus 19 Sami

● Lain mukaan jokaisella koululla/oppilaitoksella tulee olla käytettävissään 
myös vastaavan koulukuraattorin (4 kpl Helsingissä, ei 
esimiesasemassa) palvelut.

● OHA→ Oppilashuollon aluevastaava (4 kpl Helsingissä, kaksi psykologia 
ja kaksi kuraattoria)

● Lomake: Asiakasta ei ehditä tavata lain säätämässä määräajassa
○ Helmi-intra→ KASKO→ Oppiminen→ Perusopetus→ Oppilashuolto→

Oppilashuollon lomakkeet→ Ilmoitus aikarajan ylittymisestä
○ Aloitteentekijä voi olla esim. opettaja



Kysymys 20

Voiko toisen opettajan merkitsemiä wilma-merkintöjä 
muuttaa? Esim. jos opettaja on merkinnyt luvattoman 
poissaolon (kun oppilas ei tule tunnille tai vaeltelee 
käytävässä) tai opettaja (joka on ko. oppilaasta vastuussa) 
on merkinnyt jonkun ns. negatiivisen merkinnän oppilaalle. 
Jos voi muuttaa, kenellä on tähän "oikeudet"?



Vastaus 20 Sami

● Teknisesti kyllä, ammattieettisesti ei
● Onhan asiasta keskusteltu työyhteisössä?
● Wilmaviestit ovat juridisestikin tärkeitä- niin sisällön kuin 

ajankohdankin kannalta
● Vastuu on aina viestin kirjoittajalla



Kysymys 21

Voiko ys-ajalla (jos on kiinteä säännöllinen aika ja muilla 
samaan aikaan esim. kokous) antaa oppilaalle tukiopetusta? 



Vastaus 21 Sami

● YS-aikaa ei voi käyttää opetukseen
● Mahdollista, jos esimies on vapauttanut YS-ajalta, joka on 

sovittu tehtäväksi toisena ajankohtana.



Kysymys 22

Voiko arviointikeskusteluja pitää välituntien aikana, jos ne on 
osoitettu koulun puolesta pidettäväksi ennen koulupäivän 
alkua tai koulupäivän jälkeen? Voiko velvoittaa toista 
opettajaa osallistumaan keskusteluun välitunnin aikana?



Vastaus 22 Sami

● Esimiehen ohjeistusta tulee noudattaa
● Välitunteja voi periaatteessa käyttää 

arviointikeskusteluihin (ei ole silloin YS-aikaa)
○ Välitunti on osa oppituntia, eikä kahta työtehtävää 

ole soveliasta tehdä samaan aikaa
● Esimies voi antaa työvelvoitteita 



Kysymys 23

Olisiko mahdollista saada esim. kaupungin tasolla yhteistä 
linjausta, paljonko oppilas voi ns. ottaa lomaa ja samalla 
selviytyä lukuvuodesta? (Koulussamme on paljon oppilaita, 
jotka lähtevät esim. vanhempien kotimaahan pariksi 
kuukaudeksi lukuvuoden aikana jne.)



Vastaus 23 Sami

● Helmi.hel.fi→ Kasko→ Vanhojen virastojen Helmet→ Opetusviraston Helmi→
Perusopetus→ Opetusjärjestelyt→ Kotiopetus→ Ohje kouluille: Oppilaan 
matka ja ulkomaille muuttaminen

Perheen matkaan (lomaan tms.) osallistuminen

● Perheen matkoja varten oppilas vapautetaan koulutyöstä yleensä korkeintaan 
muutamaksi viikoksi. Matkat suositellaan pidettäväksi koulun loma-aikoina. 
Poissaolon jälkeen oppilaan tulee kyetä jatkamaan opiskelua omalla 
luokallaan. Koululla on velvollisuus antaa tarvittaessa tukiopetusta.



Vastaus 23

Oppilaan siirtyminen pidemmäksi aikaa ulkomaille

Jos oppilas siirtyy pidemmäksi aikaa ulkomaille, hän saa koulusta erotodistuksen
ja hänet siirretään pois koulun rekisteristä. Tällöin oppilaalla ei ole velvollisuutta
opiskella suomalaisen opetussuunnitelman mukaan. Oppilaalle ei anneta
mukaan kirjoja, tehtäviä tai koulutarvikkeita. Hänelle ei myöskään aseteta
tutkivaa opettajaa, koska kotiopetuksen ohjeistukset koskevat vain Helsingissä
asuvia oppilaita. Suomeen palatessaan oppilaalla on oikeus omaan lähikouluun, ei 
esimerkiksi automaattisesti painotettuun opetukseen, vaikka hän olisi siellä 
aiemmin opiskellut. Oppilaan osaamisen taso arvioidaan koulussa 
ja oppilas sijoitetaan osaamista vastaavalle luokalle.

L



Kysymys 24

Onko oppilaiden vanhemmilla ilmoitusvelvollisuus kouluun, jos oppilaalla on jokin vakava 
omaa tai toisten henkeä tai turvallisuutta vaarantava sairaus tai diagnoosi?
Esimerkiksi astma, diabetes, epilepsia? Tai esim jokin mielenterveyspulma?

Jatkokysymys edelliseen.
Mikä on luokanopettajan/aineenopettajan vastuu, jos oppilaalle sattuu koulussa jotain esim 
sairauskohtaus, jos vanhemmat eivät ole sairaudesta opettajaa informoineet?

Jatkokysymys.
Mikä on aineenopettajan vastuu, jos vanhemmat ovat kertoneet sairaudesta 
luokanopettajalle, mutta kieltäneet kertomasta koulun muille aikuisille?



Vastaus 24 Tapani

● Huoltajalla ei ole velvollisuutta antaa terveystietoja, mutta opetuksen 
järjestäjällä on oikeus saada opetuksen kannalta välttämättömät tiedot. →
Perusopetuslaki 40§ : Henkilötietojen salassapito ja käsittely. 
Perusopetuslaki 41§ : Tietojensaantioikeus → “ Opetuksen järjestäjällä on on 
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan 
opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen viranomaiselta tai terveydenhuollon 
palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

● Jatkokysymykset: onnettomuus- ja sairastumistilanteissa myös 
aineenopettajan on annettava normaalia ensiapua ja tarvittaessa soitettava 
112. 



Kysymys 25

Onko olemassa maksimimäärää opetusryhmille, joita yhdellä 
opettajalla voi olla?

(Minulla tällä hetkellä 18 ryhmää, mikä on valtava määrä, 450 
oppilasta, hallita. Kokeet, arvioinnit, portfoliot työllistävät ihan 
älyttömästi.)

Kysymyksen lähetti alakoulun aineenopettaja



Vastaus 25 Tapani

● Ei ole maksimimäärää

● Työmäärän pitää olla hallittavissa



Kysymys 26

Meitä on useana välituntina kaksi valvojaa samalla välituntipihalla. Mikä on valvojien 
keskinäinen vastuu, kun toinen valvojista tulee aina reilusti myöhässä ja käy myös 
valvonnan aikana tekemässä jotain työasioita koulun sisällä? Myöhässä tuleva valvoja 
selkeästi luottaa siihen, että tunnollinen kollega on kuitenkin paikalla ja ei kehtaa häntä 
huomauttaa myöhässä saapumisesta.
Mitä käy, jos pihalla sattuu vaikka vakava onnettomuus ja vain toinen on ollut paikalla? 

Kenen on vastuu?
Myös selkeitä, yhteisiä välituntivalvojan sääntöjä kaivataan. OAJ vastaa, että sellaisia ei voi 
laatia, koska välituntipihat ovat niin erilaisia. Itse koen, että jos meillä opettajilla olisi selkeä 
ohjeistus, mitä meidän tulee tehdä ja miten, olisi valvonnassakin ”ryhtiä”. Nyt usein valvojat 
näyttäytyvät oppilaiden suuntaan aikuisina, jotka ovat pihalla keskenään keskustelemassa ja 
eivät välitä (usein kuultu kommentti oppilaiden suusta!).



Vastaus 26 Tapani

● Vastuu on välituntivalvojilla. Kun opettajalle on merkitty 
välituntivalvonta, tulee hänen se suorittaa täysimääräisenä. 

● Mikäli jotain ikävää tapahtuu, on opettajan kannalta erittäin huono, 
ettei hän ole ollut paikalla välituntivalvonnassa. 

● Koulun sisällä voidaan keskustella välituntivalvonnan käytänteistä 
lukuvuoden alussa ja kerrata sovitut lukuvuoden aikana. 

● Rehtori on vastuussa, että jokainen opettaja hoitaa valvontavuoronsa. 
Mikäli kollega ei ole ajoissa paikalla tai poistuu jatkuvasti, voi tästä 
mainita rehtorille tai sanoa suoraan kollegalle.



Kysymys 27

Kaupungin koulun väistötilaan siirtyminen ja sieltä palaaminen:
Kuinka tai keitä voisi lähestyä asiassa, joka koskee koulun ainekohtaista pakkausta ja purkua -
jos/kun koululla ei vastakaikua löydy.
Voiko kaupunki / koulu velvoittaa aineenopettajaa pakkaamaan ja purkamaan yksin (1 kuvataide ope) 
lähes korvauksetta (20x10€) kaiken ainekohtaisen: kalusteet ja muun materiaalin. ( dreija, prässi, 
pimiövarust., ym. kipsimallit, maalaustelineet … ym.).
Tämän kertaisena motivointina oli, että ”Jos et sinä pakkaa, ei niitä kukaan muukaan pakkaa.”
Kuvataidekursseja esim. koululla on kaikkiaan 12 erilaista ja vuosittain toteutuu n. 10 erilaista kurssia.
Kalustetta ja materiaalia on siis runsaasti (ops) ja se on isolta osin painavaakin.
Pakkaus ja purku ylitunteja on kertynyt väh. 100h (määrästä vähennetty jo ax).
Vuoden kuluttua sitten takaisin sama rumba.



Vastaus 27 Tapani

• Koulun muuttoon liittyvät työt eivät kuulu opettajan virkavelvollisuuksiin 
(Korkeimman hallinto-oikeuden päätös)

•Jos kuitenkin haluaa näihin osallistua:

– sovittava tehtävistä ja niiden korvauksista työnantajan kanssa

– sovittava ennen töitä erikseen tehtävällä työsopimuksella

– jälkikäteen vaikea sopia
● 20 h taito- ja taideaineluokan osalta pitää paikkaansa. 10 € / tunti (RK 

70/2014) Pakkaamisen apuna voi käyttää opiskelijoita. Opettajan tehtävänä 
on siirtää henkilökohtaiset opetusvälineensä, muu on työnantajan velvoite. Eli 
kyllä ne joku muu pakkaa tarvittaessa.



Kysymys 28

Kun lasketaan Helsingin kaupungin palvelussuhteen kestoa, 
niin vähennetäänkö siitä esim. hoitovapaat tai virkavapaat?



Vastaus 28 Tapani

● Hoitovapaa ei kerrytä vuosisidonnaista lisää, eivätkä muut harkinnanvaraiset 
virkavapaat eivät. Ei kerrytä: yli 30 vrk ( lomanmääräytymisvuosi) opiskelu.

KVTES IV luku, 4§

Työssäolon veroista aikaa ovat 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vuosilomaan oikeuttavia 
kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät tai työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt 
suorittamasta työtään ollessaan

1. vuosilomalla, 21 §:n tai vuosilomalain 8 §:n 2 momentin mukaisella vapaalla
2. sairauslomalla, jolta hänellä on tai olisi ollut ehdoton oikeus palkkaan
3. työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 §:ssä säädetyllä erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, 

6 §:ssä säädetyllä tilapäisellä hoitovapaalla taikka 7 §:ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan 
poissaolon vuoksi

Soveltamisohje
Tätä kohtaa sovelletaan myös, jos viranhaltija/työntekijä on sairausajan palkan sijasta saanut tapaturma- tai 
muuta korvausta työkyvyttömyysajalta, jolta hänellä olisi ehdoton oikeus sairausajan palkkaan.



Kysymys 29

Wilmassa kysytään esim. lupaa oppilaiden kuvan/kuvien 
julkaisemiseen netissä? Mikäli koululla on omat Facebook-
sivut, niin riittääkö ko. wilmassa annettu lupa, vai tuleeko 
sosiaalisessa mediassa julkaistavia kuvia/kuvistöitä varten 
erikseen?



Vastaus 29 Tapani

● Alaikäisen henkilön ollessa kyseessä tarvitaan aina huoltajan 
lupa

● Wilmassa oleva lupa riittää, mikäli siinä on kysytty saako 
oppilaan töitä / teoksia esitellä koulun julkaisukanavissa. Esim. 
oppilaan ottamat valokuvat tai videoteokset ovat 
Tekijänoikeuslain alaisia.


