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Yhteysopettajien 
kysymyksiä

Ja
luottamusmiesten vastauksia
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Kysymys 1
Vuosipäivävapaa: Kun opettaja täyttää 50 v. hän saa 
syntymäpäivänsä palkalliseksi vapaaksi. Jos 
syntymäpäivä sattuu viikonlopuksi, vapaata ei saa. 
Tämähän sotii yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan. 
Kaikki eivät ole samanarvoisessa tilanteessa. Pitäisi 
saada edellinen tai seuraava arkipäivä vapaaksi, 
jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Miksi 
näin ei ole?
(tämä siis eri kuin rahalahjan ottaminen vapaana)
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Vastaus 1a

Kuntatyönantajan kanssa on aikoinaan sovittu 
merkkipäivän vapaasta sen osuessa työpäivälle. 
Sopimuskohta mahdollistaa kaikille vapaan 
juhlapäivän 
Työnantajaosapuoli (KT = kuntatyönantaja ) ei ole 
halukas huomioimaan kaikkia vuoden aikana 50 tai 
60 vuotta täyttäviä henkilöitä → merkkipäivän 
osuminen esim. viikonlopulle, kesäajalle tai joulun 
aikaan.
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Vastaus 1b

Helsingin kaupunki muistaa 50 ja 60 vuotta täyttäviä 
joko kahden (2) päivän vapaalla tai 150 € rahalla tai 
lahjalla
Sopimuksissa yhdenvertaisuusperiaate ei toteudu 
täydellisesti (esim. opettajien perhevapaat), vaikka 
ongelmia on pyritty korjaamaan.
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Kysymys 2
Semantiikka vaikuttaa Kunta10:n vastauksiin. 
Onko työnantaja Kasko vai oma koulu?  Erityisesti 
tämä vaikuttaa tuloksien relevanttiuuteen.
Viim. 12kk, jos ihminen vaihtaa taloa tai työtä.
Mikä on "ase" tai joku muu ilmaus uhkailussa?

TSV
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Vastaus 2a
Kunta10-kyselyssä vastataan koulukohtaisesti ja 
esimerkiksi johtamista koskevissa kysymyksissä on 
tärkeää tietää kuka on esimies. Isoissa yksiköissä 
asia ei välttämättä ole päivänselvä. Vastaajan 
mielipide luetaan kyselyn aikaisen työpaikan 
tuloksiin.
Myös mielikuvat oman yksikön ja Kaskon 
johtamisesta sekoittuvat. Kaskoa koskevat tulokset 
muodostetaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, 
työväenopistojen ja hallinnon yhteisistä tuloksista. 
On tärkeää keskustella työyhteisöissä tuloksista ja 
niiden tulkinnoista. 
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Vastaus 2b
“Ase” Kunta10-kyselyssä on mikä tahansa ampuma-
, terä- tai lyömäase
Lisäksi on eroteltu kategoriat: tavaroiden 
heitteleminen ja paikkojen rikkominen, henkinen 
väkivalta sekä ruumiillinen väkivalta
Kysymyksenasetteluista saa lisätietoa kunta10 
kyselyn i - kuvakkeesta. 
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Kysymys 3
Koulumme päärakennuksessa on tutkitusti 
sisäilmaongelmaa ja monet opettajat ja oppilaat 
oirehtivat. Astmaan sairastuneitakin on, vaikkei syy-
yhteyttä voida osoittaa. Minua askarruttaa ensi 
syksyn tilanne siltä osin, eli kuka suostuu 
työskentelemään päärakennuksessa? Voiko rehtori 
määrätä kenet vaan ”terveen” niihin tiloihin? Eli 
sellaisen, joka ei siellä vielä saa oireita.
Vastaus on tod. näk. kyllä, mutta kiinnostaisi kuulla 
työsuojelun kanta tähän asiaan. Asiantuntijoiden 
mukaan päärakennuksessa on turvallista 
työskennellä ja käydä koulua. 

TSV
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Vastaus 3a
Rehtori päättää ryhmien sijoittumisesta 
koulurakennuksissa. Työnantaja on velvollinen 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. Jos tilat ovat asiantuntijoiden 
mukaan kunnossa, työnantaja voi vapaasti määrätä 
terveiden työntekijöiden työpisteen.

Työsuojelu tuo esille edustamiensa työntekijöiden 
näkökulmaa ja edistää käytettävissä olevin keinoin 
turvallisten ja terveellisten tilojen saamista kaikille.
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Vastaus 3b

Työsuojelun perustaa työnsä useiden eri alojen 
asiantuntijoiden tuottamaan tietoon. Työsuojelulla on 
perehtymisvelvollisuus, on tunnettava rakennuksen 
tutkimustulokset, sisäilma-asiantuntijoiden 
kannanotot, työterveyshuollon antamat 
ryhmätasoiset tiedot ja heidän kannanottonsa.
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Kysymys 4
Minua hieman kiinnostaa työsuojelun näkökulmasta 
sellainen, että mitä jos opettaja oireilee sisäilmasta 
niin pahasti, ettei voi olla tietyssä rakennuksessa 
eikä muissa rakennuksissa ole vapaita tiloja. Mitä 
sitten tehdään? Rehtorin kanta oli oiotusti 
sairausloma. Eipä niitäkään päiviä ihan määrättömiä 
määriä voi pitää...

TSV
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Vastaus 4
Jos työntekijälle ei ole mahdollista löytää työpaikalta 
tilaa, jossa hän voi oireilematta työskennellä, 
järjestetään työterveysneuvottelu, jossa työntekijä, 
esimies ja työterveyslääkäri etsivät ratkaisuja, joilla 
työkykyä tuetaan.
Usein päädytään etsimään henkilöstöosaston avulla 
työpaikka toiselta koululta. Opettajalla on 
mahdollisuus käydä kokeilemassa uutta koulua, 
ennen kuin päätös koulunvaihdosta tehdään. 
Siirtymisiä on mahdollista tapauskohtaisesti sopia 
määräajaksi tai pysyvästi.
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Kysymys 5
Koulun muuttoon liittyvät asiat mietityttävät. Mistä tiedän, 
milloin minulla on oikeus sanoa, että tämä ei kuulu minun 
tehtäviini? Pitääkö opettajan tyhjentää luokan kaappien 
sisältö muuttolaatikoihin ja purkaa muuttolaatikot uudessa 
luokassa? Pitääkö opettajien tyhjentää esim. yhteisvaraston 
tavarat muuttolaatikoihin ja purkaa ne muuttolaatikoista? Vai 
onko tämä muuttomiehien hommaa? Onhan muutosta jotkut 
säädökset laadittu ja meillekin varmasti ääneen lausuttu, en 
vain niitä nyt muista. Olisi tärkeää, että jokainen osaisi sitten 
tulevana vuonna (koulun perusparannukseen liittyvä muutto) 
rajata omaa hommaansa. Ettei nyt kukaan ope polta itseään 
loppuun jonkun tavaran pakkauksen ja muuttoasian kanssa.
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Vastaus 5a 
Koulun muuttoon liittyvät työt eivät kuulu opettajan 

virkavelvollisuuksiin (Korkein hallinto-oikeus, päätös nro 3307/14.8.1984)

Tarvittaessa työnantaja järjestää muuttofirman hoitamaan 

myös pakkaamisen.

Jos kuitenkin haluaa näihin osallistua:

– sovittava tehtävistä ja niiden korvauksista työnantajan kanssa

– sovittava ennen töitä erikseen tehtävällä työsopimuksella

– jälkikäteen vaikea sopia

Kannattaa pyytää luottamusmies koululle hyvissä ajoin 
ennen muuttoa!
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Vastaus 5b
Korvauksen maksaminen opettajille koulun muuton, 
peruskorjauksen tai lakkauttamisen yhteydessä aiheutuvasta 
ylimääräisestä työstä (RK 70/2014)

Korvaus ylimääräisestä työstä maksetaan opettajalle, kun
● koulu lakkautetaan ja siitä seuraa muutto pysyvästi uusiin 

koulutiloihin
● koulu peruskorjataan ja siitä seuraa muutto koulusta pois 

tilapäistiloihin
● peruskorjauksen jälkeen muutetaan takaisin 

entisiin/korjattuihin tiloihin
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Vastaus 5c
Ylimääräinen työ= opetustuntien ja OVTES:n mukaisten 
erikseen korvattavien tehtävien lisäksi tehtyä työtä, joka liittyy 
esimerkiksi muuttotavaroiden ja –esineiden pakkaamiseen ja 
purkamiseen

Työstä sovitaan opettajan kanssa etukäteen kirjallisesti



9.3.2019
17

Vastaus 5d
Esimies hyväksyy ennen muuttoa koulun 
muuttosuunnitelmassa määritellyt ylimääräiset tehtävät:
● Enintään 20 tunnilta taito- ja taideaineiden opetustilaa, 

luonnontiedeluokkaa varastoineen tai näiden oppiaineiden 
oppimateriaalin erillistä säilytystilaa kohden

● Enintään kahdelta (2) tunnilta aineopetustilaa ja 
luokanopetustilaa kohden

● Enintään viideltä (5) tunnilta opettajanhuonetta ja 
opettajien yhteistä työtilaa kohden

Erikoisluokkien kohdalla 20 tuntia ei aina riitä.
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Vastaus 5e
Jos koululla ei ole erillisiä taito- ja taideaineiden tai 
luonnontiedon varastoja ja tarvikkeet/esineet on sijoitettu 
luokka- tai aineopetustiloihin, voidaan opettajille maksaa 
korvauksena enintään viisi (5) tuntia luokkahuonetta kohden
Ylimääräisen työn korvaus on 10 euroa/tunti (= 60 minuuttia)
Omat henkilökohtaiset tavarat/esineet/materiaali pakataan ja 
muutetaan korvauksetta omalla ajalla
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Vastaus 5f 
Huojennus, jos opettaja joutuu esimerkiksi remontin takia 
siirtymään kesken päivän toiseen kouluun (>1 km)

Kannattaa tutustua työnantajan ohjeisiin

○ helmi.hel.fi→ KASKO→ Yhteiset palvelut→ Tilapalvelut→ Ohjeita (esim. 
muutto)

○ löytyvät myös HOAY:n yhtysopettajakansiosta kohdasta 8. Muut ohjeet
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Kysymys 6
On käynyt ilmi, että välitunneilla ei aina ole valvojaa jollakin välintuntipihoistamme. 
Osa näistä puutteista johtuu siitä, että haalitaan sijaistukset sisäisesti ja kukaan ei 
tee poissaolevan open valvontaa. Reksit painokkaasti sanovat tässä yhteydessä 
sen olevan poissaolevan open vastuulla muistaa valvontansa ja siitä 
huolehtiminen ja pitää erikseen muistaa mainita asiasta, kun kertoo olevansa 
poissa. Onko tosiaan näin, että poissaolevan opettajan pitää erikseen muistaa 
sanoa valvontavuorostaan tai ylipäätään kenen tulisi valvonta hoitaa, jos esim. 
työkaveri lähtee kesken työpäivän ja toinen opettaja sijaistaa?

Ja sitten vielä rehtorihan saattaa määrätä jonkun kollegan yllättäen valvomaan 
poissaolevan open valvonnat, kun kerta ulkopuolista sijaista ei ole - ei kiva. 
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Vastaus 6
- kun opettaja on poissa, hänellä ei ole 

virkavastuullisia tehtäviä. Sijainen hoitaa. Rehtori 
vastaa valvonnoista.

- palkanmaksun perusteena on 60 min, josta 
vähintään 45 min opetusta.

- opettajaa sijaistava henkilö hoitaa poissaolevan 
opettajan valvonnat.

- poissaoleva opettaja voi sijaisohjeeseen laittaa 
muistutuksen valvonnasta.
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Kysymys 7
Miksi erityisopettajien työsuhteita ei vakinaisteta, ja 
miksi määräaikaisia työsuhteita täytyy joka kevät 
hakea uudestaan, vaikka työntekijä (kuten minä) on 
pätevä ja vaikka kyseessä ei ole sijaisuus (minun 
hoitamani virka ei ole kenenkään!). Elän taas 
epävarmuudessa oman työni jatkumisesta ensi 
lukuvuodelle, vaikka koko koulun ja etenkin 
oppilaitten edun mukaista olisi että jatkaisin työtäni. 

Jukka
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Vastaus 7a
● Perusopetuksen ja lukion opettajat ovat kuntiin 

virkasuhteessa
● Lainsäädännön perusteella viran vakinainen 

täyttäminen edellyttää aina viran laittamista 
avoimeen hakuun

● Kysyjän kuvauksen perusteella 
määräaikaisuudelle ei ole laillista perustetta, 
mutta tapaus edellyttää yksityiskohtaisempaa 
tarkastelua

● Kysyjän kannattaa olla yhteydessä omaan 
luottamusmieheen
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Vastaus 7b
● Seuraavassa vielä täydennykseksi vastaus viime 

kevään yhteysopettajaseminaarin kysymykseen 
vakinaistamisesta

● Vastaukset löytyvät myös HOAY:n jäsensivuilta
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Vastaus 7c 
Missä vaiheessa luokanopettajan pätkätyöt katsotaan 
ketjuttamiseksi? Esim. HUS:ssa 3 peräkkäistä 
määräyskirjaa, jonka jälkeen tulisi vakinaistaa. 

Vastaus: Yleisimpiä laillisia syitä määräaikaisuudelle
• Sijaisuus
• Kelpoisuuden puuttuminen
• Avoimen viran hoito (vain yhtenä vuotena) 
• Työn kausiluonteisuus
• Oma pyyntö
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Vastaus 7d
• 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
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Vastaus 7e
• 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
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Vastaus 7f
• 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
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Kysymys 8a
liitän alle ongelman, jonka kerto yksi koulumme jäsenistä:

Etaikan kautta kouluttautumisiin ilmoittautumiset ovat aivan todella vaikeasti tehtävissä, eikä esim. meidän koulussa tunnu kukaan 

osaavan sitä tehdä. Useammalta olen kysynyt eikä kukaan tiedä ja tukisähköpostiosoitteestakin on heitelty ihmisiä eri tahojen suuntiin hakemaan 

apua, eli eivät ole sielläkään osanneet auttaa siinä, miten koulutuskalenteriin mennään sisälle. Laitoin äkäistä mailia etaikan väelle ja sain sieltä 

tälläisen vastauksen viikon odottelun jälkeen: 

" Hei, pahoittelen ettet ole saanut vastausta nopeasti mutta jostain syystä näitä viestejä on taas tullut todella paljon.

Nuo sisäänpääsyongelmat eivät johdu koulutuskalenterista; koulutuskalenteriin ei tarvita salasanaa tai käyttäjätunnusta.

Ne liittyvät Helsinki 1 –verkon sisäänpääsyyn josta vastaa toimialan oma tietohallinto.

Mielestäni on ikävää että koulutuskalenteri saa syyn niskoilleen asiasta joka ei johdu koulutuskalenterista.

Edelleen olen useaan kertaan pyytänyt että toimialallanne tiedotettaisiin OviPalvelusta niin että jokainen opettaja varmasti osaa sitä 

käyttää; sieltä kun pääsee muihinkin palveluihin kuin koulutuskalenteriin. Olen saanut teiltä vastauksen että tämä asia on hoidettu ja 

opettajat osaavat OviPalvelua käyttää.

Timo
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Kysymys 8b
Jatkossa KAIKKI kaupunkitasoiset palvelut toteutetaan tällä samalla sisäänkirjautumisella joten ongelmat vain tulevat kertautumaan 

ellei OviPalveluosaamisesta huolehdita. Tai vaihtoehtoisesti osteta enemmän hallinnon tietokoneita. Eli ensin pitää varmistaa että 

pääsee joko OviPalveluun tai Helsinki 1 – koneelle sisään.

Tähän sisään pääsyy tarvitaan siis käyttäjätunnus ja salasana jotka saa omasta tietohallinnosta.

Lisäksi Hijatissa pitää olla oikea, henkilön käyttämä sähköposti joka on sama mikä on kiinni tuossa Helsinki 1 – tunnuksessa.

Edelleen Helsinki 1 – tunnuksessa pitää olla kiinni Helsinki ID numero, jonka joko lisää toimialan tietohallinto tai sitten henkilö itse 

Numeroreki – palvelussa. Kun em. tiedot ovat kunnossa aukeaa koulutuskalenteri suoraan joko OviPalvelun linkistä tai Helsinki 1 –

koneelta.

Korostan vielä kerran että salasanat ja käyttäjätunnukset eivät siis ole mitenkään tekemisissä koulutuskalenterin kanssa.

Timo
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Kysymys 9
Koulutuksiin ilmoittautuminen on tehty mahdottoman 
hankalaksi. Itsellä on käämit palaneet jo ajat sitten 
koko systeemin vuoksi. Ihmetyttää, onko ylipäätään 
tarkoitus, että opettajat hakeutuvat koulutuksiin, kun 
omien tunnusten luomiseen ja hallinnon koneelle 
kirjautuminen on tehty NIIN hankalaksi? Miksi 
ihmeessä koulutuskalenteriin pääsy pitää olla 
salatun yhteyden takana??? Onhan HOAY:n hallitus 
ollut tästä yhteydessä Kaskoon? Tuleekohan asiaa 
muutos vai näilläkö mennään eli ettei sitten mennä 
koulutuksiin, kun ilmoittautuminen tyssää jo 
kirjautumisongelmiin.  

Timo
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Vastaus 8-9a
Kysymys on koko kaupungin järjestelmästä, jota hallinnoi kaupungin kanslia. 
Kaskossa on jonkin verran kierretty ongelmaa järjestämällä ilmoittautumiset 
muulla tavoin. 

Kaskossa pilotoitiin tätä osaamisen kehittämisen työkaluna 2016-2017. 
Ensimmäisen kerran varoitimme tulevista hankaluuksista jo keväällä 2017 ennen 
koulutuskalenterin käyttöönottoa.

ovi.hel.fi palveluun kirjautumiseen tarvitsee Helsinki1 -verkon tunnukset.

Kysymyksessä mainitusta ongelmasta on muistutettu työnantajaa lukuisia kertoja 
johtoryhmissä ja henkilöstötoimikunnissa, työryhmissä ja tapaamisissa johdon 
kanssa.
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Vastaus 8-9a
Helsinki1-verkon käyttö voi olla ongelmallista, jos ei muista 
tunnuksiaan ja edellistä salasanaansa. Salasana vanhenee / 
on vaihdettava 3 kk välein. Lisäksi ID-tunnuksen syöttäminen 
on tehty hyvin hankalaksi. Kaskon tietohallinnosta on 
ilmoitettu, ettei asiaa hoideta keskitetyksi, vaikka tunnukset 
ovat kaupungin luomia omia järjestelmiään varten.

Perusteena edu.hel.fi -verkon käyttämiselle on se, että jos 
opetustoimi siirtyisi käyttämään helsinki1-verkkoa, saattaisi 
seurata ongelmia tietoturvan kanssa.
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Vastaus 8-9c
HOAY:n hallituksen edustajat tapaavat KASKO:n
johtoa ja raportoivat epäkohdista.
Pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet 
ovat ottaneet asian usein esille KASKO:n 
yhteistoimintaelimissä kuten henkilöstötoimikunnissa
HOAY on viimeisen viiden (5) vuoden aikana pitänyt 
syksyisin ATK-/AV-/tutoropettajien tilaisuuden. 
Kahdella viimeisellä kerralla mukana on ollut myös 
KASKO:n tietohallintopäällikkö. Kysymyksessä 
mainittu ongelma on tuotu esille myös näissä 
tilaisuuksissa.
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Kysymys 10
Onko kestävän kehityksen mukaista, että meille 
ilmoitetaan, että täysin toimivat pöytäkoneet 
poistetaan roskiin ja tilalle tulevat kannettavat, joissa 
ei edes tarvittavia piuhoja löydy.

Miksi meitä käskytetään ja kentän ääntä ei 
kuunnella?

Timo
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Vastaus 10a
Tietoteknisillä laitteilla on tietty elinkaari. Kun laitteet ovat 
teknisen käyttöikänsä päässä, ne uusitaan.

Koneiden käyttöaikaa rajoittaa päivitettävyys sekä tietoturva-
asiat sekä ICT-tuen resurssit.

Vanhat tietotekniset laitteet kierrätetään.

Helsingissä opettajat työskentelevät työnantajan (esim. 
Helsingin kaupunki) alaisuudessa. Työnantajalla on direktio-
oikeus. 
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Vastaus 10b
Direktio-oikeudesta huolimatta työntekijöitä tulee kuulla 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Esim. kouluissa ja 
oppilaitoksissa ennen työntekijöitä koskevaa päätöstä 
henkilökuntaa tulee kuulla. KASKO:ssa yhteistoimintaeliminä 
ovat mm. henkilöstötoimikunnat. Siellä henkilöstöä edustavat 
PLM:t ja vara PLM:t.

HOAY:n puheenjohtaja ja työvaliokunta sekä 
pääluottamusmiehet tapaavat KASKO:n johtoa säännöllisesti. 
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Kysymys 11
Hyvinvointikurssit (ent. kuntoremontit) ovat kovin 
hankalasti varattavissa. Jos ja kun pitkien 
prosessien jälkeen pääsee kirjautumaan 
kurssikalenteriin, itse ilmoittautuminen on arpatuuria. 
Paikat täyttyvät  nopeusjärjestyksessä. Parhaat 
paikat Turun Caribia ja Ikaalisten kylpylä täyttyvät 
viidessä minuutissa. Henkilö, joka on jo valmiina klo 
8 koneella ja kirjoittaa nopeasti tarvittavat tiedot, saa 
paikan. Jos nettiyhteys toimii moitteettomasti....
Ilmoittautumiseen pitäisi luoda parempi systeemi.
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Vastaus 11
Kurssikalenteriin liittyvää problematiikkaa on 
käsitelty edellä
Varauksissa on yleisesti käytössä nopeusjärjestys, 
kun paikkoja on vähemmän kuin halukkaita 
osallistujia.
Parempi systeemi olisi hyvä. Ideat ovat tervetulleita.
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Kysymys 12
Minkä hintaisia on kerho- ja tukitunnit yläkoulun ja 
alakoulun opettajalla?
Onko kerhotunnin hinta matalampi, kuin tukitunnin ja 
paljonko?
Mikä on keskimääräinen ero opetustunnilla ja 
tukiopetustunnilla, opetustunnilla ja kerhotunnilla?
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Vastaus 12a
Erot tukiopetustunnin, kerhotunnin ja opetustunnin palkan 
välillä eri opettajaryhmillä johtuvat erilaisista tehtäväkohtaisista 
palkoista ja eri opetusvelvollisuuksista.

Työsuunnitelmassa hyväksytyn kerhotunnin korvaus on 
kerhoa pitävän opettajan (viranhaltija tai tuntiopettaja) oma 
ylituntipalkkioperuste jaettuna luvulla 24. (OVTES Osio B Liite 1 

Peruskoulu 19 §)

Kerhotunnin hinnaksi on työnantaja kuitenkin linjannut 35  €/ h 

- Maksetaanko opettajalle kerhotunnista OVTES:n mukaan 
vai 35 €/h?
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Vastaus 12b
Kerhotunti= 60 min. 

Tukiopetuspalkkio on opettajan oman viran ylituntipalkkion 
mukainen (OVTES Osiao A Yleinen osa 22 §). 
Tukiopetustunnin kesto on sama kuin normaalin 
opetustunnin.
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Vastaus 12c
Vertailua (esimerkkinä luokanopettaja):

Esim. luokanopettajan tehtäväkohtainen palkka (hinnoittelutunnuksen mukainen 

palkka+TVA-lisä): 2660,14 € + 27,23 € = 2687,37 €

Ylituntipalkkioperuste:(tehtäväkohtainen palkka x 0,83): huojentamaton OPV→ 2687,37€ x 

0.83: 24 ≈ 92,93 € kuukaudessa, jos yksi ylitunti. Yksittäinen ylitunti: 92,93 € x 12 

(kuukaudet): 38 (työviikot)  ≈ 29,35 €

Kerhotyö OVTES:n mukaan: ylituntipalkkioperuste: 24 (kaikilla riippumatta OPV:sta!) eli 

yksittäinen kerhotunti on lo:lla myös 29,35 €. (Vrt. KASKO:n 35 €)

Esim. äidinkielen lehtorin yksittäinen ylitunti on hänen kerhotyötuntiinsa verrattuna 

arvokkaampi (OPV 18, kun lo:lla se on 24).
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Vastaus 12d
Tukiopetuspalkkio määräytyy opettajan oman viran 
ylituntipalkkioperusteen mukaan eli tässä 
esimerkissä lo:lla se on myös 29,35 
€/tukiopetustunti. Luokanopettajaan verrattuna 
korkeampi tehtäväkohtainen palkka ja alempi OPV 
tuovat suuremman tukiopetuspalkkion.
Opetusvelvollisuuteen sisältyvä opetustunti lo:lla: 
tehtäväkohtainen palkka:OPV→ 2687,37 €: 24 ≈ 

111,97 €/kk→ Yksittäinen tunti ≈ 35,36 €

HOAY järjestää vuosittain VES/TES-koulutuksen ja 
palkkakurssin
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Vastaus 12e
Vertailua (molemmilla sama TVA-lisä):

opetustunti ylitunti Tukiopetus-
palkkio kerhotunti

Luokanopettaja 35,36 € 29,35 € 29,35 € 29,35/35 €

Äidinkielen 
lehtori 59,40 € 41,83 € 41,83 € 31,38 €/35 € 
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Kysymys 13

Minua kiinnostaisi kikyn kohtalo. 

Neuvotteleeko Akava/OAJ kiky-ajan poistamisesta 
opetusalalta?

Kiky-tunnit, eikö ne jo lopu?

Jukka
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Vastaus 13a
Hallituksella oli tavoitteena pakkolait

ü Arkipyhät palkattomiksi

ü Palkallisten sairauspäivien palkkataso ja määrä

ü Pitkien vuosilomien lyhentäminen 

ü (opettajien kesäkeskeytys -18 päivää?)

ü Lomarahan leikkaaminen 30 %
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Vastaus 13b
Lopputuloksena oli Kiky-sopimus (joka tutkimuksen 
perusteella on edistänyt Suomen kilpailukykyä)

ü Palkankorotusten 0-linja
ü Työantajamaksujen alentaminen
ü Julkisen sektorin kustannuskevennys, lomarahojen  

leikkaus
ü Työajan pidennys
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Vastaus 13c
● Kiky-aika neuvoteltiin kuhunkin sopimukseen erikseen
● OAJn tavoitteena oli, ettei opetusmäärä lisäänny, eikä 

kesäkeskeytykselle tule lisäpäiviä, mikä olisi 
mahdollistanut palkan leikkaukset lomautuksilla

● Meillä Kiky-tilaisuuksia 12 h ja ys-aikaa 12 h
● OAJ:n hallitus päätti 2.11.2018 asettaa seuraavaa 

neuvottelukierrosta koskevaksi tavoitteeksi Kiky-
sopimuksessa kirjatun työajan pidennyksen poistamisen
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Kysymys 14
Voiko ovtesin nojalla määrätä työtehtäviä niin paljon, 
että niitä ei ehdi tehdä. ja voiko työntekijän määrätä 
itse priorisoimaan mitä jättää tekemättä?

Jukka
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Vastaus 14a

• Opettajan työaika koostuu oppitunneista (60 
min), veso-päivistä (3*6 tuntia), ys-ajasta (pk 
126 h, lu max. 107 h) sekä Kiky-tilaisuuksista 12 
tuntia (kysy tarkemmin luottamusmieheltäsi)

• Sopimuksesta ei juuri löydy tukea työn 
rajaamiselle
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Vastaus 14b  OPV työajan ongelmia ovat mm.
o Oppitunteihin sisältyvä työ: opetuksen suunnittelu, 

valmistelu, toteutus, jälkityöt, arviointi, valvonnat sekä 
muut virkaan kuuluvat tehtävät

o Urakkatyö, ei ajallista ylärajaa työmäärälle 
o YS-ajan suunnittelun ja seurannan puute (voidaan lisätä 

tehtäviä määrättömästi)
o Oppituntien lukumäärälle ei ole ylärajaa
o Erikseen korvattaviin tehtäviin käytettävää aikaa tai 

työmäärää ei ole rajattu, vaikka korvaus perustuu 
tuntipalkkioihin
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Vastaus 14c  Tukea työajan rajaamiseen
• Työturvallisuuslaki (työaikalaki ei koske opettajia)
• Mikäli työmäärä on kohtuuton, on syytä keskustella 

esimiehen kanssa työmäärän pienentämisestä 
• Ei ole kenenkään etu, että väsyneelle opettajalle 

määrätään lisää oppitunteja tai muita tehtäviä
• YS- ja Kiky-ajalla tehdään työtä siihen kuuluvan ajan 

puitteissa, ongelma on työajan seuranta
• Kunta10-kyselyssä opettajien työn kuormittavuuden 

lisääntyminen tulee selvästi esille
• Sekä työnantaja että HOAY etsivät ratkaisuja
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Vastaus 14d  Priorisointi
• Opettajan professio on akateeminen asiantuntijatehtävä, 

jota hoidetaan virkavastuulla
• Tämä edellyttää opettajalta korkeaa ammattitaitoa myös 

työn priorisoinnin suhteen
• Monet haluavat suunnitella ja priorisoida työtään
• Ongelmana on liian suuri työmäärä ja lisääntyvät 

opetuksen ulkopuoliset tehtävät
• Työnantajalla on direktio-oikeus, joka myös velvoittaa 

esimiestä johtamaan alaistensa tehtävien priorisointia ja 
työmäärän rajaamisesta
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Vastaus 14b  OPV työajan ongelmia ovat mm.
o Oppitunteihin sisältyvä työ: opetuksen suunnittelu, 

valmistelu, toteutus, jälkityöt, arviointi, valvonnat sekä 
muut virkaan kuuluvat tehtävät

o Urakkatyö, ei ajallista ylärajaa työmäärälle 
o YS-ajan suunnittelun ja seurannan puute (voidaan lisätä 

tehtäviä määrättömästi)
o Oppituntien lukumäärälle ei ole ylärajaa
o Erikseen korvattaviin tehtäviin käytettävää aikaa tai 

työmäärää ei ole rajattu, vaikka korvaus perustuu 
tuntipalkkioihin
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Kysymys 15

Haluaisin tiedon siitä, miksi 1.-5. -luokan opettajat 
eivät saa luokanvalvojan korvausta, mutta 6.luokan 
opettajat saavat korvauksen. Muillakin menee 
todella paljon pedagogisten asiakirjojen luomiseen ja 
niihin liittyviin tapaamisiin (väh 1 h) sekä arviointi-ja 
tavoitekeskusteluihin. Arviointikeskusteluihin menee 
jokaisen kohdalla 30 min - 1 h.

Jukka
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Vastaus 15a

● KT:n yleiskirjeen mukaan vuosiluokilla 1–6 
yhteissuunnittelutyöajan painopisteen pitäisi olla 
kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

● ”Arviointikeskustelut” ovat yhteissuunnitteluaikaa

● Rehtori päättää käytettävissä olevan ajan

● Huoltajille ilmoitetaan rehtorin määräämä aika 
eikä sitä saa ylittää
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Vastaus 15b

● Kun ys-aika ei riitä, tulee keskustella esimiehen 
kanssa, mitä tehtäviä jätetään pois

● Luokanvalvojakorvauksen ulottaminen muille 
luokka-asteille on OAJ:n neuvottelutavoite

● Toistaiseksi on onnistuttu neuvottelemaan 
luokkien 1-6 osalta korvaus 6.-luokkien opettajille

● Lama tuli vastaan eikä korotuksiin ei varaa
● Luokanvalvojankorvaus on tehtävä, ei työaikaa, 

tässä piilee iso uhkakuva
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Vastaus 15c  - OVTES

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle 
määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellista 
asioista. Tehtävä edellyttää yhteistyötä toisten 
opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken 
sekä koulun ja kodin välillä. Tärkeätä on myös 
luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen 
luokan oppilaiden kanssa. Luokanvalvoja on oman 
luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja 
järjestyksenpitoa koskevissa asioissa.
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Vastaus 15d  - OVTES
Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja mahdol-
lisuuksien mukaan heidän kasvuympäristöönsä ottaen 
erityisesti huomioon oppilaan persoonallisuuden kehittymi-
seen ja koulukäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin 
vaikuttavat tekijät, neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja 
heidän huoltajiensa kanssa koulunkäyntiä koskevista 
asioista, osallistua luokan yhteisten tilaisuuksien järjes-
telyihin ja olla niissä mukana, esittää tarvittaessa rehtorille 
neuvottelu yms. tilaisuuksien järjestämistä luokan toisten 
opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien henkilöi-
den kanssa ja osallistua niiden järjestelyihin, osallistua 
oppilashuoltotoimintaan, tarkkailla luokan oppilaiden pois-
saoloja ja niiden syitä sekä ryhtyä tarvittaessa 
toimenpiteisiin ym.
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Kysymys 16
Mitä HOAY tekee, jotta sisäilmaongelmaiset tilat 
poistettaisiin opetuskäytöstä ja tilalle tulisi 
terveellisemmät tilat?

Timo
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Vastaus 16a
Tavoitteena on että työ sujuu turvallisesti ja 
terveellisesti. Työsuojeluvaltuutetut nostavat 
(sisäilma-) asioita esille välittömässä ja 
edustuksellisessa työssään. Päätökset siitä, 
korjataanko vai ehkä puretaanko jokin 
koulurakennus, tekee Helsingissä 
Kaupunkiympäristön toimiala KYMP. Samoin 
päätökset mahdollisista remontin aikaisista 
väistötiloista tekee KYMP. Työsuojelu ottaa kantaa 
kaikkiin suunnitelmiin. KYMP toimii sille myönnetyn 
budjetin puitteissa.
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Vastaus 16b

Viime vuosina sisäilma-asioihin ja rakennetun 
ympäristön kunnossapitoon on kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota. Koulurakennusten 
korjausmääräraha on noussut, mutta korjausvelkaa 
ei saada kurottua kiinni lyhyessä ajassa.
HOAY.n hallitus tapaa säännöllisesti Kasvatuksen ja 
koulutuksen lautakuntaa. Koulurakennusten kunto ja 
niistä maksettavat vuokrat ovat säännöllisesti esillä 
näissä tapaamisissa.
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Kysymys 17

Pääluottamusmiestiedotteessa kerrottiin, että KARVI 
ja muut tutkimukset ovat erikseen korvattavaa työtä. 
Kun otimme asian rehtorin kanssa puheeksi, meille 
ilmoitettiin, että korjaus kuuluu tehdä ys-ajalla ja 
saamme käyttää korjaamiseen 6 tuntia kikyä. 
Koulumme luottamusmies oli asiasta rehtorin kanssa 
samaa mieltä. Lisäksi luottamusmies ehdotti, että 
laitamme oppilaat katsomaan videoita ja korjaamme 
sillä aikaa kokeita. Tarkoittaako erikseen korvattava 
työ HOAY:n mukaan  ys-aikaa, kikyä ja videoiden 
näyttämistä oppilaille?

Jukka
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Vastaus 17a
● Työnantajan velvollisuus on suunnitella ja johtaa 

työ niin, että se on mahdollista tehdä työaikana tai 
työ on korvattava erikseen

● Tähän käytettävää työaikaa ovat esimerkiksi ys-
aika ja kiky-aika 

● Opettajalle voidaan ottaa sijainen, joka hoitaa 
opetusta, kun toinen opettaja korjaa arviointeja.

● Oppilailla on oikeus opetussuunnitelman 
mukaiseen opetukseen. Kysymyksessä kuvatulla 
tavalla ei voida vapauttaa aikaa arviointityöhön. 
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Vastaus 17b  - Työnantajalta rekseille
”Olemme kertoneet rehtoreille, että mikäli äidinkielen 
koetta ei voida käyttää päättöarvioinnissa, niin 
kokeen tarkastukseen voidaan käyttää viime syksyn 
tapaan ys-aikaa ja/tai rehtorin harkinnan mukaan 
maksaa kertapalkkio.”
● Tämä on kuitenkin aiheuttanut hämminkiä koululla. 
● Ehkä siksi, että viestissä on looginen ristiriita
● Kaikkea näyttöä päättöarviointivaiheessa voidaan 

käyttää arvioinnissa, myös KARVIn koetta

● Meidän näkökulmamme oli se, tuoko tutkimus 
opettajalle ylimääräistä työtä. 

. 
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Vastaus 17c
● Karvin arviointi ei korvaa muuta opettajan 

tekemää työtä. Jokainen kurssi tai jakso on 
arvioitava suhteessa jaksolla käsiteltyihin 
tavoitteisiin ja sisältöihin. Karvin tutkimuksen 
kysymyksiä opettaja ei tiedä etukäteen, 
mahdollisesti yksikään kysymys ei käsittele 
jakson aiheita. Arvioinnin on myös oltava 
monipuolista eikä se voi perustua yhteen 
kokeeseen. 
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Vastaus 17d
● Päättöarviointi tehdään kahdeksannen ja 

yhdeksännen luokan oppituntien puitteissa 
oppilaiden osoittaman osaamisen perusteella 
perustuen hyvän osaamisen kriteereihin, ei yhden 
kirjallisen kokeen perusteella. 

● Opetustyö on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. 
Kyselyiden ajankohdat pitää olla opettajien 
tiedossa hyvissä ajoin, käytännössä viimeistään 
pari kuukautta aikaisemmin, jotta ne voidaan 
ottaa huomioon opetusohjelmassa mm. kokeiden 
tai muiden isompien töiden vuoksi.



9.3.2019
69

Vastaus 17e Harmistus johtunee seuraavasta

● Työmäärän lisääntyminen (vrt Kunta10)
● ”Kaskossa” ei ymmärretä opettajien ammattitaitoa 

monipuolisessa ja pitkäjänteisessä arvioinnissa 
(opetussuunnitelman sisällöstä, tavoitteista sekä 
arvioinnin perusteista), ikään kuin opettajat eivät 
hoitaisi päättöarviointia sen vaatimalla 
vakavuudella

● ”Kaskossa” ei ymmärretä opettajien ja koulujen 
työn suunnitelmallisuutta, tieto arvioinnista tuli 
kovin myöhään ja ajoittui mm. samaan aikaan 
muiden äidinkielen näyttöjen aikaan
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Vastaus 17e Ylimääräinen työ korvataan
● Aluepäälliköt ovat käyneet tätä asiaa kuukausi 

kokouksessa, joten uskoisin tässä vaiheessa 
rehtoreille asian olevan selvä

● Tarkoitin opettajan ylimääräistä työtä eli toimitaan 
kuten viime syksynä

● ”Olemme kertoneet rehtoreille, että mikäli äidinkie-
len koetta ei voida käyttää päättöarvioinnissa, niin 
kokeen tarkastukseen voidaan käyttää viime 
syksyn tapaan ys-aikaa ja/tai rehtorin 
harkinnan mukaan maksaa kertapalkkio.”

● Ottakaa tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheen
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Kysymys 18
Tuleeko leirikouluun ottaa mukaan myös sellaiset 
oppilaat jotka eivät ole osallistuneet yhdessä sovitun 
mukaisesti varainkeruuseen (eivätkä osallistu siis 
kustannuksiin millään tavalla)? Entä sellainen 
oppilas jonka käyttäytyminen on niin impulsiivista ja 
arvaamatonta ettei opettaja (tai kukaan aikuinen) 
millään uskaltaisi ottaa vastuuta hänestä? (Ko. 
oppilas saattaa esim. karata koulusta kesken 
koulupäivän.)
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Vastaus 18
Jokainen oppilas on oikeutettu opetussuunnitelman 
mukaiseen opetukseen eli oppilas pitää ottaa 
mukaan.
Opetus tulee lain mukaan olla maksutonta.
Oppilaalla on oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön. Koulun kaikki toiminta pitää 
suunnitella niin, että kaikkien turvallisuus on taattu.
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Kysymys 19
ATK-vastuun lisääntymisestä ja paikallisen It-tuen 
poistumisesta. Mikä on ajatus näiden muutosten 
takana? Koneet & tietotekniikka ovat lisääntyneet 
mutta tuki vähentynyt eikä Atk-vastaavallekaan 
anneta enempää resurssia: digiloikka harppaa 
askeleen taaksepäin. Lisäksi Atk- eikä avhenkilöt 
saa mitään konkreettista koulutusta tehtäviinsä, 
ennen paikallinen It-tuki on pystynyt edes jotenkin 
auttamaan atk-vastaavan alkuun mutta nyt sekin tuki 
vietäisiin pois? Kuka kouluttaa ATK-vastaavat 
tehtäviinsä - vai voiko vastuutehtävää edes olla, jos 
siihen ei saa koulutusta? 

Timo
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Vastaus 19a
Tietohallinnon uudelleenorganisointi on kesken. IT-
tuki ei poistu mutta muuttaa muotoaan. Kouluilla 
tukihenkilöiden tehtävät ovat vaihdelleen runsaasti. 
Nyt niitä yhtenäistetään ja sama palvelu taataan 
kaikille kouluille. HOAY on järjestänyt vuodesta 2015 
syksyisin ATK-/AV- ja tutoropettajien tilaisuuden. 
Kahteen viimeiseen tilaisuuteen on osallistunut myös 
KASKO:n tietohallintopäällikkö.  
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Vastaus 19b

Henkilöstön edustajat (PLM:t, vara PLM:t) ovat 
esittäneet jo syksyllä 2018 tapaamispyynnön 
tietohallinnon edustajien kanssa. Tapaamista vielä 
odotellaan.
Kysymyksessä mainituista asioista on keskusteltu 
työnantajan kanssa KASKO:n 
yhteistoimintaelimissä. HOAY:n puheenjohtaja ja 
työvaliokunta ovat tuonneet huolensa esiin KASKO:n 
johdon tapaamisissa.  
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Vastaus 19
AV-välineiden hoitotyöstä sekä ATK-laitteiden 
hoidosta ja valvonnasta maksettava korvaus on 
pieni. Eritystehtävien korvausten ristikkäiskäyttö 
saattaa helpottaa tilannetta. 
Erityistehtävät on perinteisesti määrätty opettajalle, 
joka koulutuksensa tai harrastuneisuutensa 
perusteella hallitsee ne ilman erillistä koulutusta (vrt. 
esim. musiikkiesitysten hoitotyö)
KASKO järjestää työntekijöilleen IT-koulutusta 
(koulutuskalenteri- ja ilmoittautumisongelmat ovat 
vaikuttaneet osallistumiseen)
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Kysymys 20
Tukiopetustunnin pituushan muuttui jokunen vuosi 
sitten 60 minuutiksi. Saako tukiopetusta kuitenkin 
edelleen pitää esim. 15 minuuttia kerrallaan? Voiko 
rehtori määrätä, että tukiopetusta pidetään vain joko 
30 minuuttia tai 60 minuuttia?

Jukka
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Vastaus 20
Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmu-
kaisiksi opetusjaksoiksi. 

Rehtori voi työnjohto-oikeutensa perusteella osittaa 
tukiopetusjaksoja myös alle 60 minuutin jaksoiksi 
opettajaa kuultuaan, joustavuus lienee järkevintä

Yhtäjaksoisesti pidetystä 45 min tukiopetuksesta on 
maksettava yhden tunnin korvaus. Opettajan tulee 
kuitenkin olla työnantajan käytettävissä koko 60 
minuutin oppitunnin ajan.
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Kysymys 21
Tulevan lukuvuoden Helsingin ops-laadinta 
kiinnostaa. Jos lähtisi mukaan kaupungin opsin 
tekemiseen, onko se edelleen ilmaista työtä? Eikö 
sillä pitäisi saada korvattua edes Kikyä tai jotain 
muuta? Ja onko luottamusmiehillä näkemystä, miten 
lukion opsia mahdetaan Hgin kaupungin lukioissa 
tehdä?
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Vastaus 21
OPS-työ voi kuulua opettajan virkavelvollisuuksiin. 
Tällöin opettaja on vapautettu 
opetusvelvollisuustyöstä, mm. sijaisjärjestelyt.
Opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmien 
laatimiseen ilman korvausta, koska ovat halunneet 
vaikuttaa sen sisältöön.
OPS-työhön voidaan käyttää myös 
yhteissuunnitteluaikaa ( YSA ). 
Kaikki työ tehdään siihen osoitetulla työajalla.
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Kysymys 22
Miksi niiden osaamismerkkien tekeminen jatkuu? 
Miksi opettajat pakotetaan sellaiseen?

Timo
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Vastaus 22
Osaamismerkkien suorittaminen ei ole pakollista. Opettaja 
päättää itse, mikä on paras tapa kehittää omaa osaamistaan. 
Merkkejä voi siis suorittaa tai olla suorittamatta. Koulutuksiin 
voi osallistua ilman, että se velvoittaa merkkien 
suorittamiseen.

Jos työnantaja osoittaa työaikaa merkkien suorittamiseen, on 
merkkejä tehtävä niin paljon, kuin annetussa ajassa ehtii.

Merkkien suorittaminen on osa OPEV:in/KASKO:n 
tietotekniikkastrategian mittaristoa. Strategialla varmistettiin 
yli 30 miljoonan euron lisäpanostus laitteisiin opetusviraston 
budjetin ulkopuolelta .
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Kysymys 23
Puolikkaiden kurssien järjestäminen (opelle 
puolikas, opiskelijalle kokonainen kurssi)

Helsingin suunnittelemien uusien verkkokurssien 
pitäjien korvaukset

Jukka
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Vastaus 23a – puolikkaat kurssit

● Puolikkaat kurssit kuuluvat työnantajan direktio-
oikeuden piiriin

● Ne eivät valitettavasti ole OVTESin tai OPSin
vastaisia

● Opettaja tekee puolikkaasta kurssista vain puolen 
(neljäsosan jne.) kurssin työn mukaan lukien 
arviointityön

● Kurssin palkkaan maksetaan lukiokerroin

● Opettajan on pidettävä kiinni työajasta!
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Vastaus 23b – Verkkokurssit - ehdotus

Opiskelijat Korvaus  kursseina Korvaus oppitunteina
1 - 5 0,15 5,7

6 - 10 0,33 12,54
11 - 16 0,53 20,14
17 - 22 0,73 27,74
23 - 30 1 38
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Vastaus 23c – verkkokurssit viimeisin

Opiskelijat Korvaus  kursseina Korvaus oppitunteina
1 - 5 0,2 7,6
6 - 10 0,4 15,2

11 - 15 0,6 22,8
16 - 20 0,8 30,4
21 - 25 1 38
26 - 30 1,2 45,6
31 - 35 1,4 53,2
36 - 40 1,6 60,8
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Vastaus 23d – Verkkokurssit

● Aikaisemmin työnantaja on meillä maksanut 
verkkokursseista kuten lähiopetuskursseistakin

● Poliitikot halusivat verkkokurssimahdollisuuden 
kaikkiin pakollisiin kursseihin

● Rehtoriryhmä valmisteli asiaa
● Työnantaja esitti euromääräistä korvausta 

kurssisuoritusta kohti
● Tämä ole sopimuksen mukaista, koska opetuk-

sesta pitää maksaa opetusvelvollisuuksien mu-
kaisesti, mikä pienentää isojen opetusvelvolli-
suuksien opettajien korvauksia verrattuna 
työnantajan ensimmäiseen ehdotukseen
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Vastaus 23e – Verkkokurssit
● Opettajat olisivat voineet riitauttaa sopimuksen 

vastaisen palkanmaksun seuraavan kolmen 
vuoden ajan

● Opetusvelvollisuuksien poistaminen edellyttäisi 
paikallista sopimusta, johon tarvitaan OAJn ja 
KTn valtuutus

● Työnantaja soveltaa omalla päätöksellään 
lukioliitteen § 11:  

● 1½ tunnin etätyöstä maksetaan opettajalle 
ylituntipalkkio

● Asiasta ei voi neuvotella, mutta keskusteltu on
● Työaika on selkeästi rajattu, ei saa ylittää
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Kysymys 24
Oppilaiden tasa-arvoinen asema: toisissa Helsingin 
kouluissa henkilökohtaiset läppärit, toisissa ei 
lähelläkään? 
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Vastaus 24
KASKO:n tietohallintopäällikön Soili Haapalan 
mukaan, koneita tulee niin, että niitä on kaikkien 
perusopetuksessa opiskelevien käytössä.
Koneita siis tulee vähitellen kaikkiin kouluihin.
Siihen asti toteuttakaamme opetusta niillä välineillä, 
jotka ovat käytössä.
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Kysymys 25
Joko OAJ on keksinyt ratkaisun täysin 
epäoikeudenmukaiseen sijaisopettajan palkanmaksuun: 
opettaja tekee koko talven työt, mutta ei ole oikeutettu 
kesäkeskeytykseen palkallisena? Eikö sijaisella kuuluisi olla 
isompi kuukausipalkka, koska hän tekee työnsä yhdeksässä 
kuukaudessa, kun samalla työmäärällä vakituinen opettaja 
saa pitää kesäkeskeytyksensä keskeytyksettä? Aikanaan 
kuulemma opettajalle maksettiin siltä ajalta, kun töitä oli eli ei 
esimerkiksi kesän ajalta. Sitten laskettiin noin 9 kk palkka 
yhteen ja jaettiin se 12 kk:lle. (Ajanlaskumme ensimmäinen 
opettajan palkanalennus?) 
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Vastaus 25a
Esimerkiksi perhevapaalta palanneen viranhaltijan 
oikeus kesäpalkkaan perustuu virka- ja 
työehtosopimukseen. OPV-työajassa olevat opettajat 
eivät ole vuosilomalain piirissä, eivätkä he voi pitää 
vuosilomaa perhe-tai hoitovapaan päätyttyä.
Kunnat säästävät maksamalla kesäajan palkan vain 
viranhaltijalle. Virka- ja työehtosopimus ei estä 
maksamasta palkkaa kahdelle, mutta se ei 
myöskään velvoita siihen. Muissa ammateissa ei 
makseta loma-ajan palkkaa sijaiselle.
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Vastaus 25b
Toistaiseksi OAJ ei ole päässyt sopimukseen asiasta 
Kuntatyönantajan kanssa. OAJ:n tavoitteena on, että 
kesäajan palkka maksettaisiin molemmille. 
Kompensaatioksi palkattomasta kesälomasta OAJ 
on neuvotellut sijaisille lomapäiväkorvauksen.
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Kysymys 26
Kuinka pitkäksi aikaa voi anoa virkavapautta? 
(Toiselle paikkakunnalle töihin.) Milloin sitä pitää 
viimeistään anoa? Jos virkavapaa myönnetään 
(työskentelyä varten toisella paikkakunnalla), mitä 
poissaolon syyksi kannattaa mainita (ettei menetä 
lomarahoja ym.)?? Kuulemma ei kannata laittaa 
”yksityisasiat” 

Jukka
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Vastaus 26a
● Kaupungin ohje: ”virka- ja työvapaan myöntäjä 

harkitsee, myöntääkö hän virka- tai työvapaata ja 
miksi aikaa. Harkinnassa on otettava huomioon 
mm. se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai 
työvapaan aikana voidaan hoitaa ja että virka- tai 
työvapaan hakijoita kohdellaan tasapuolisesti. ”

● Rehtorin ei tarvitse myöntää päivääkään 
virkavapaata toisella paikkakunnalla 
työskentelemiseksi
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Vastaus 26b
● Usein myönnetään vapaa uuden tehtävän 

koeajaksi, vaikka lukuvuodeksi löytyisi 
parempia sijaisia, mikä olisi oppilaiden etu

● Rehtori siis harkitsee
● Keskustele rehtorin kanssa ennen vapaan 

hakemista
● Virkavapaa pitää käyttää siihen tarkoitukseen, 

mihin se on anottu
● Palkattoman harkinnanvaraisen virkavapaan 

syyllä ei ole merkitystä palkkaetujen kannalta
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Kysymys 27
Miten Helsingissä opettajien (loma-)palkkaus 
menee? Eli jos joutuu lähdön tai paluun (esim. 
lennot tai laivojen) vuoksi ottamaan 1-3pv. tai 
tarvitsee pidemmän vapaan (esim. 5pv) vapaata, 
menettääkö silloin myös loman (hiihtoloma, 
joululoma, pääsiäinen) aikaisen palkan (vs. KVTES). 
Jos on näin, niin miksi? (Onko tarkoitus jotenkin 
rankaista väkeä, joka ei voi muutenkaan vaikuttaa 
loma-aikoihinsa? Jos näin on, onko tarkoitus 
neuvotella asiasta tes-neuvotteluissa?) menettääkö 
palkan myös jos joutuu loman jälkeen heti jäämään 
lapsen tai oman sairastumisen vuoksi kotiin? 
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Vastaus 27a

Ei menetä. Koulun lyhytkestoisen loma-ajan ( syys-, joulu- , talviloma) 
palkan menettää, mikäli on ennen lomaa tai loman molemmin puolin yli 5 
päivää palkattomalla virkavapaalla.

HOAY:n yhteysopettajakansiosta, kohdasta 7: Virkavapaat löytyy 
perusteellisempi selvitys.

Lähtökohdat neuvotella esim. perusopetuksen tai lukion opettajien loma-
aikojen valinnanvapaudesta ovat erittäin heikot: 

- opettajan työ on kytköksissä oppilastyöpäiviin. Sijaiskustannukset 
nousisivat.  

- Jatkuu…
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Vastaus 27b

- Perusopetuksen opettajalla on vuodessa 190 työpäivää, josta 
vähennetään arkipyhät (vappu, itsenäisyyspäivä ja loppiainen). 
Kalenterivuodesta riippuen työpäiviä 187-189, joten ns. vapaapäiviä 
on vuodessa 176- 178 (tässä on mukana viikonloput ja muut yleiset 
vapaapäivät kuten esim. helatorstai). 

- Esim. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 
alaisuudessa työskentelevillä lastentarhanopettajilla on maksimissaan 
38 vuosilomapäivää (joiden ajankohdasta he voivat neuvotella)

- Yritysmaailmassa on yleinen käytäntö, että talvilomaa on yksi (1) 
viikko ja kesälomaa neljä (4) viikkoa.
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Kysymys 28
Virkasuhteen lopettaminen, koeaika.
Pykälien mukaan, miten kuuluu toimia: virkaan valittu uusi opettaja, koeaika 
menossa. Osa kollegoista tyytymättömiä ja valittaneet rehtorille. Miten asia 
oikeasti kuuluu hoitaa? 
- kuka päättää koeajalla (ja muutenkin) siitä, että työsuhdetta ei jatketa? 
- missä määrin tavallisella “riviopettajalla” on valtaa kollegan työsuhteen 
päättämisessä? 
- mikä on rehtorin rooli? Järjestää keskusteluyhteys ongelmia kohdanneiden 
välille? Koeajallakin? Itse tunteja seuraamatta päättää, ettei henkilö ole sopiva?  
- mitkä asiakirjat ovat ns. päteviä? Kollegoiden lista asioista, jotka eivät toimi? 
Listassa on  sellaisten kollegoiden sanoja, jotka eivät tiedä mihin niitä käytetään. 
Tilanteita, jotka ovat muuttuneet listassa mainittujen tapausten jälkeen. Väitteitä, 
jotka eivät pidä paikkaansa. Ohimennen käydyssä keskustelussa mainittuja 
asioita, jotka on irrotettu asiayhteydestä, tai joiden sisältöä on tulkittu, 
tarkistamatta faktoja. 
- Mitkä syyt ovat kyllin pätevät virkasuhteen päättämiseen koeajalla? 
-Miten tulee menetellä ongelmatapauksissa? Onko rehtoreilla ohjeistus ja kyky 
toimia ohjeiden mukaan? Kenen sana painaa, koeajan purkamisessa?



9.3.2019
103

Vastaus 28
Virkasuhteen päättämisestä vastaa aluepäällikkö, joka tekee 
myös virkavalinnat.

Rehtorin velvollisuus on huolehtia, että hänen alaisensa 
toimivat työssään virkavastuullisesti.

Jos näin ei tapahdu, on syytä keskustella alaisen kanssa. 
Keskusteluihin voi pyytää tueksi luottamusmiehen tai 
työsuojeluvaltuutetun. 

Rehtorin tulee itse olla tietoinen alaistensa työhön liittyvistä 
ongelmista. Kollegat voivat ilmaista huolensa esimiehelle, 
mutta eivät muutoin vaikuta kollegoidensa palvelusuhteen 
ehtoihin. 

Virkasuhteen purkamiseen koeajalla tulee olla asialliset 
perusteet.
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Kysymys 29
Koulussamme koulupäivien kesto on seuraava:

8.15-12.15 (tai 13.30 tai 14.15)

9.00-12.15 (tai 13.30 tai 14.15)

10.15-12.15 (tai 13.30 tai 14.15)

8.15-12.15 joka menee kaikkien sääntöjen mukaisesti: oppitunti on 60 min (45 + välitunti).

Jos onkin lukujärjestyksessä klo 8.15-13.30, tulee työpäivään tavallaan 15 minuuttia ylityötä.

9.00-13.30 mkoulupäiväittaisessa työpäivässä tulee jo puoli tuntia ylityötä.

Ainoastaan 8.15-12.15 ja 10.15-14.15 tai 10.15-14.15 pituisessa työpäivässä noudatetaan 

60 minuutin mittaista oppituntia.

Mitä ammattiyhdistys sanoo tästä? Ovatko päivien kestot asianmukaiset? Välitunnit ovat 

tänä lukuvuonna samanlaiset kaikissa toimipisteissä eli kaksi puolen tunnin välituntia. Onko 

opettajan kannalta laskettavia vain 45 minuutin pituiset oppitunnit?
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Vastaus 29
Oppitunnin pituus on aiemman lainsäädännön ja vakiintuneen käytännön nojalla ollut 

60 min. Perusopetusasetuksen (3 § 4 mom.) mukaan opetukseen tulee käyttää 

vähintään 45 minuuttia tuntia kohden ja opetukseen käytettävä aika jaetaan 

tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi.

Opettajalle 60 minuuttia  on yhden oppitunnin palkanmaksun peruste.

Jos opettajan oppitunnit alkavat esim. klo 9.00, tulee päivä päättyä esim. tasan klo 

14.00 tai klo 15.00. Tämän lisäksi päivään voi sisältyä mm. YS-aikaa. Samoin klo 8.30 

alkavat oppitunnit tulee päättyä esim. klo 14.30.

Opetusvelvollisuus voidaan määrätä peruskoulussa vuotuisena kertomalla viikottainen 

OPV luvulla 38 (OVTES Osio B Liite 1 Peruskoulu 7 § 5 mom.)

Onko koulun työsuunnitelmissa päiviä, jolloin tunteja jää pitämättä?
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Kysymys 30
Koulujen tukipalveluita on ulkoistettu ja kilpailutettu. 
Tämän seurauksena kouluruoan, siivouksen ja 
kiinteistönhoidon laatu on kiistattomasti 
huonontunut. Koulujen tekemällä reklamoinnilla ei 
tunnu olevan vaikutusta.
Mitä HOAY voi tehdä asian korjaamiseksi?

Timo
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Vastaus 30a

Monessa koulussa on valitettavasti juuri näin. 

HOAY:n edustajat ja työsuojelu ovat keskustelleet tästä usein. Kyse on 
siitä, saammeko ne palvelut, joista maksamme. Rehtoreiden aika menee 
reklamoidessa- tuloksetta.

Eli kouluväki tekee toisille kuuluvia töitä. Kilpailutus sinänsä ei liene syy, 
vaan pätevien työntekijöiden ja toimivan johdon löytyminen. Tämä 
kannattaa viedä jälleen kaskon lautakunnan tietoon ja vaatia korjauksia 
välittömästi. 

Kyse on poliittisesta päätöksestä. HOAY esittelee poliitikoille havaittuja 
epäkohtia huhtikuussa.
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Vastaus 30b
Osa tukipalveluista on kilpailutettu Kaskossa, osa 
tuotetaan mm. palvelukeskusksen kautta, osa kuluu 
kaupunkiympäristön (Kymppi) toimialaan.
Jaana A ja Timo S selvittävät asiaa sekä kaskon 
tilapalveluiden että kympin vastuullisen henkilön 
kanssa (yhteistyössä kaskon johdon kanssa)
Vaadimme välittömiä toimenpiteitä- tilanne on 
kestämätön. Huono siivous, onneton kiinteistönhoito 
on osasyy työntekijöiden sisäilmaoireiluun ja 
alhaiseksi koettuun työhyvinvointiin. 
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Kysymys 31
Miten edistyy OAJ:n valitus ammatillisesta 
eläkeiästä. OAJ:n sivuilla on edelleen sama, jo yli 
vuoden vanha, päivitys asiasta.

Timo
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Vastaus 31

Ammatillisen eläkeiän on voinut valita, jos on ollut töissä 1989.
Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa etuja huononnettiin yksipuolisella 
päätöksellä.
Asiaa ei ole voitu eteenpäin ennen, kuin jollekin syntyy haittaa.
Tämän jälkeen asia pitää viedä loppuun saakka kaikissa suomalaisissa 
oikeusasteissa.
Tämä on tehty.
Asia on edennyt EU-tuomioistuimiin. Vireillä on kaikkiaan kolme 
tapausta, joista pyritään saamaan opettajien kannalta myönteinen 
ennakkotapaus.
Prosessi tulee kestämään vielä jonkin aikaa.


