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VERKKO-OPETUKSESTA, TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA LUKION
EDUNVALVONNASTA
1. Verkko ja etäopetus
Korvauksen taustaa
Aikaisemmin kaupunki on maksanut verkkokursseista kuten lähiopetuskursseistakin. Kursseille on ilmoittauduttu ja kurssi on perustettu, mikäli opiskelijoita on tarpeeksi. Työnantaja on päättänyt lisätä kaupungin omaa verkko-opetustarjontaa syksystä 2019 alkaen. Tavoitteena on ulottaa tarjonta kaikkiin pakollisiin kursseihin.
Työnantaja esitti opettajille verkkokurssien opetuksesta kaikille samaa euromääräistä korvausta kurssisuoritusta kohden eli luopumista opetusvelvollisuuksista
verkko-opetuksen osalta. Luokkaopetukseen verrattuna suuren opetusvelvollisuuden opettajat olisivat saaneet parempaa palkkaa ja pienen opetusvelvollisuuden
opettajat huonompaa.
Tämä on sopimuksen vastaista, koska opetuksesta pitää maksaa opetusvelvollisuuksien mukaisesti. Opettajat olisivat voineet riitauttaa sopimuksen vastaisen palkanmaksun seuraavan kolmen vuoden ajan.
Korvaus verkkokursseista
Työnantaja päättikin soveltaa lukioliitteen 11. pykälää, jonka mukaan 1½ tunnin etätyöstä maksetaan opettajalle yksi ylituntipalkkio. Korvauksen laskennassa työnantaja soveltaa hyväksyttyjen suorittajien lukumäärää. Korvauksen suuruudesta on
keskusteltu työnantajan kanssa, vaikka päätös onkin yksin työnantajan. Seuraavassa, ensi syksynä sovellettavassa taulukossa, 26 opiskelijaa tuottaa hiukan yli yhden kurssin palkkion. Työnantaja voi maksaa verkko-opetuksesta myös kursseina.
Opiskelijat
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40

Korvaus kursseina
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6

Korvaus oppitunteina
7,6
15,2
22,8
30,4
38
45,6
53,2
60,8
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Verkko-opetuksen työaika on selkeästi rajattu: työnantaja edellyttää 90 minuutin
työtä yhtä ylituntipalkkiokorvausta vastaan. Käytännössä kurssien valmisteluun
kuluu aluksi enemmän aikaa. Kaiken kaikkiaan työnantajan antamaa resurssia ei
pidä ylittää.

2. Opettajan tekijänoikeudet
Opettajan virkatehtäviin ei kuulu oppimateriaalin tuottaminen. Opetusta varten
tuotetun materiaalin tekijänoikeudet säilyvät opettajalla. Työnantajan linjauksen
mukaan opettajien on kuitenkin yhteisesti hoitamillaan verkkokursseilla tarkoitus
käyttää yhteisiä materiaaleja.
Tekijänoikeudet on kuitenkin syytä ottaa huomioon heti suunnitteluvaiheessa siltä
varalta, että joku yhteisen kurssin opettajista haluaisi myöhemmin myydä materiaaliaan esimerkiksi kaupalliselle kustantajalle. Varmimmin mahdollisilta myöhemmiltä riidoilta välttyy sillä, että opettajat sopivat kirjallisesti, minkä osuuden tekijänoikeudet kuuluvat kenellekin, vaikka niistä käytäisiinkin yhteistä keskustelua
suunnitteluvaiheessa.

3. Lukioiden edunvalvonta
3.1. Palvelussuhde, sopimukset ja ohjeet
Luottamusmiehet hoitavat palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Voit kysyä luottamusmieheltä sopimuksiin ja työnantajan ohjeisiin liittyvistä aiheista kuten palkkauksesta, työajoista tai vapaista. Tarvittaessa pääluottamusmies vie asian neuvonpitoon toimialan palvelussuhdepäällikön kanssa.
Lukioita edustavat
Lukioiden luottamusmies:
Lukioiden luottamusmies:
Pääluottamusmies:

Marjo Mela
Suvi Koivunen
Jukka Talvitie

(marjo.mela@edu.hel.fi)
(suvi.koivunen@edu.hel.fi)
(jukka.talvitie@edu.hel.fi)

3.2. Yhteistoiminta
Tärkeimmällä eli työpaikkatasolla käsitellään työyksikön toimintaa, kehittämistä,
töiden järjestelyä ja mitoitusta sekä työturvallisuutta ja terveyttä koskevat asiat.
Kaikkia lukioita koskettavat yhteistoiminta-asiat käsitellään LAVin henkilöstötoimikunnassa. Jollei työnantaja tuo asiaa keskusteluun, henkilöstön edustajat voivat
pyytää niitä käsiteltäväksi toimikunnassa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Lukioita edustaa LAVin henkilöstötoimikunnassa
Suvi Koivunen

(suvi.koivunen@edu.hel.fi)
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3.3. Muu vaikuttaminen HOAYn kautta
Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä helsinkiläisiin poliitikkoihin ja virkamiehiin. Lisäksi
yhdistyksen kautta voi välittää viestiä paikallisen vaikuttamisen lisäksi OAJn toimielimiin.
Kaupungin lukioita edustavat HOAYn hallituksessa
Marjo Mela
Juha Ruisla
Timo Saavalainen, yhdistyksen pj

(marjo.mela@edu.hel.fi)
(juha.ruisla@edu.hel.fi)
(timo.saavalainen@edu.hel.fi)

Kevätterveisin,

Jaana Alaja

Jukka Talvitie
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