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KYSYMYS 1

• Voisiko luottamusmiehet Kaskon johtoa tavatessa tuoda esille seuraavia asioita: Se, 
että koululla ei ole koulun oloja tuntevaa tukihenkilöä, haittaa varsin merkittävästi 
meidän kaikkien arkea. Aina kun taloon tulee uusi henkilö, hänelle pitää selittää ihan 
kaikki alusta asti. Lisäksi päällekkäiset, eri henkilöiden tekemät “asennukset” kumoavat 
joskus toistensa vaikutuksia, ja sitten ollaan ongelman alkutilanteessa.
Kaskon tiketöintijärjestelmä on mennyt monessa kohdassa siihen, että asentaja 
ilmoittaa verkon välityksellä, että asia kuuluukin koululle, tai jollekin muulle taholle. 
Esimerkiksi luokkien näyttötekniikassa on verkko-hdmi –adapteri, joka meillä on mennyt 
rikki monesta luokasta. Pyysin kaskosta apua ja vastauksena oli, että rehtorin pitää 
tilata varaosa jostain! Ei se voi mennä näin! Tämä ei voi kuormittaa jo valmiiksi 
työtaakan alle uupuvaa rehtoria vielä lisää! Ilman tuota osaa luokan näyttötekniikka on 
pimeänä! No sitten me olemme tietysti koulussa ohittaneet hienon tekniikan ja vetäneet 
johdon suoraan näyttölaitteeseen, mutta onko tämäkään sallittua?!
Pientarvikehankinnoista voi tilata, ehkä myös noita em. adaptereita, mutta kun osien 
saaminen koululle kesti viimeksi noin 4 kk, niin ehtii mennä monta oppituntia ilman 
toimivaa tekniikkaa! Lisäksi koulun ict-apuopettajan pitäisi olla ennustaja: mikä osa 
hajoaa seuraavaksi, jotta osattaisiin tilata ennakkoon! Ei, asia ei voi toimia 2020 –
luvun digikoulussa näin!



KYSYMYS 1 JATKUU

• Onko mahdollista kaupungin tasolla lisätä lukioille tähän tarkoitukseen henkilö- ja 
raharesurssia? Esimerkiksi Vantaalla on palattu siihen, että lukioissa on oma nimetty ICT-tukihenkilö. Miksi 
Stadissa ollaan Vantaata huonompia? Emmekö haluakaan rakentaa maailman toimivinta kaupunkia?

• Tukihenkilöiden luukulta luukulle ohjaaminen on tullut myös esiin monta kertaa. Ei ole yhtä paikkaa, jossa 
asiat ratkaistaisiin! Meillä on demonstraatiovälineenä käytössämme lämpökamera (Flir2) ja kaskon ipad, 
jolla kameraa käytetään. Käyttökatkon (kesä) jälkeen järjestelmiä oli päivitetty siten, että ottaessamme 
kameraa käyttöön, ipad kysyi apple id:tä. Pitäisikö meidän käyttäjien tietää tämä?! No, ei tiedetty! 
Kysyttäessä kaskon helpdeskiltä, meitä alettiin ohjata eteenpäin. Ei löytynyt apua, kun sitä tarvittiin!

• Tammikuussa 2020 päättynyt Helsingin Fronter –tuki ja käyttö, on myös yksi opettajien työtä halveksiva 
osoitus hallinnolta. Fronter loppui käytännössä kesken kurssien! Abien kertaus- ja harjoittelumahdollisuudet 
kaventuivat olemattomiin, kun opettajien eri kurssien aikana keräämät harjoitusmateriaalit eivät 
enää olleetkaan käytössä! Toisaalta oli TODELLA surullista saada tietää, että 
Helsingissä ollaan siirtymässä it’s learning –alustaan keväällä 2020, varsinkin, kun tukisivuilla viitattiin 
mahdollisuuteen siirtää materiaalit suoraan vanhasta uuteen järjestelmään! Kaskon ICT -projektipäällikkö ei 
osannut sanoa mitään tammikuussa Fronterin käytön jatkosta. Tulkitsen tämän siten että puhutaan 
laajemmin it’s learning –kokonaisuudesta! Olisiko ollut helppoa siirtää materiaalit suoraan vanhasta uuteen, 
jos organisaatio olisi huolehtinut siitä, että vanhan lopetus ja uuden aloitus olisi lomitettu!



VASTAUS 1

Onhan koululta tuen puutteesta oltu yhteydessä myös ICT-tuen päällikköön?
• https://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/tietohallinto/Sivut/default.aspx -> Tietohallinnon tiedotteet sekä ICT-palvelukatalogi

• Kysymyksissä mainitut ongelmat on tiedostettu. Olemme tehneet vaikuttamistyöstä mm. seuraavasti:
• HOAY on järjestänyt vuodesta 2015 syksyisin ATK-/AV- ja tutoropettajien tilaisuuden. Näissä tilaisuuksissa on ollut mahdollista kertoa ja kysyä ICT-

ongelmista. Tilaisuuksissa on nostettu esille aina sen hetkisiä puhuttavia asioita, mm. langattoman verkon toimimattomuus, laitteiden vähyys, 
sähköiset yo-kirjoitukset, laiterekisteri ja ict-tukihenkilöt. Mukana ovat olleet tietohallinnosta mm. tietohallintopäällikkö, ICT-tuen päällikkö, ICT-
hankepäällikkö ja ICT-kehityspäällikkö. Olemme vieneet kaiken palautteen eteenpäin. Moni asia on vuosien varrella saatu toimimaan. 

• Henkilöstön edustajat (PLM:t, varaPLM:t ja LM:t) ovat tuoneet koulujen tietoteknisiä ongelmia työnantajan tietoon KASKO:n 
yhteistoimintaelimissä

• HOAY:n puheenjohtaja ja työvaliokunta ovat kertoneet kys. ongelmista KASKO:n johdon tapaamisissa

• ICT-tuen uudelleenkonseptoinnin aikana henkilöstön edustajat (PLM:t ja varaPLM:t) pyysivät tapaamista tietohallinnon edustajien kanssa. 
Pyyntöön ei vastattu. 

• Fronterin osalta toimittaja poisti järjestelmän käytöstä eikä nopea alasajo ollut Kaskon tahto, päinvastoin toimittajan kanssa neuvoteltiin jatkosta, 
jottei aikataulu olisi ollut kohtuuton koulujen kannalta.

• Resursseista päättävät poliitikot kaupungin talousarvion ja sen jakamisesta lautakunnan tulosbudjetin yhteydessä. Opevin ja Kaskon johto on 
budjettineuvotteluissa onnistunut saamaan lisärahoitusta digi-strategian turvin.

Toimivaa digitalisaatiota odotellessa toteuttakaamme opetusta niillä välineillä ja sillä tuella, jotka työnantaja kykenee tarjoamaa.

https://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/tietohallinto/Sivut/default.aspx


TIETOHALLINNON TIEDOTTEISTA SAA TIETOA, MILLÄ 
TASOLLA YLEISESTI MENNÄÄN ESIMERKIKSI 
DOKUMENTTIKAMEROIDEN KORVAAMISESSA.
HELMI.HEL.FI/KASKO/YHTEISET-PALVELUT/TIETOHALLINTO/SIVUT/DEFAULT.ASPX



KYSYMYS 2, VASTAUS 2

HOAY kysyi lokakuussa eri koulujen yo-valvontojen lukumääriä. Olisi kiva saada tietää, mitä tiedolla tehtiin ja 
millaisia lukumäärät olivat.

Vastaus: 

Lukioresurssia korotettiin jo aikaisemmalla sopimuskierroksessa, mutta neuvottelutavoitteita asetettaessa 
lukioresurssi nousi jälleen puheeksi. Tämän vuoksi OAJ-kysyi lukioiden rehtoreilta tietoja lukioresurssin käytöstä 
sopimusneuvotteluiden pohjaksi. Tarjosimme rehtoreille mahdollisuutta vastata myös meidän kyselyymme, jotta 
olisimme voineet saada ja jakaa kaupungin lukioiden tiedot omille rehtoreille. OAJn kyselystä emme saa 
kaupunkikohtaisia tuloksia. Rehtorit vastasivat hyvin OAJn kyselyyn, mutta meidän kyselyymme ei vastannut 
kukaan. Vastauksia tuli 177 kunnan koulusta, 10 yksityiskoulusta, 3 yliopiston koulusta ja yhdestä valtion koulusta. 



KYSYMYS 3, VASTAUS 3

Uudet opetussuunnitelmat työllistävät opettajia ja rehtoreita lukuvuosina 21-22 ja 22-23 todella paljon. Voisiko Kaskon johto päättää niin, että uuden 
opetussuunnitelman sisäänajo on kaikkien kaupungin lukioiden keskeisin tehtävä noina lukuvuosina. Kaikki muut kehitystehtävät voisi joko minimoida 
tai suunnitella sellaisiksi, että ne tukisivat uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa koulujen tasolla.

Edellisen uudistuksen aikana 2016 syksystä alkaen opettajat joutuivat aivan liiallisen työtaakan alle. Samaan aikaan, kun otimme uutta 
opetussuunnitelmaa ja sen edellyttämiä uusia sähköisiä ympäristöjä käyttöön, virastosta tuli hallinnon määräyksinä erilaisia kokeiluja, pilotointeja 
tai projekteja joihin meni runsaasti aikaa ja jotka turhauttivat opettajia. Opettajat ja rehtorit eivät päässeet vaikuttamaan näiden suunnitteluun alusta 
alkaen, eikä heiltä kysytty miten nämä sopivat eri aineiden opetukseen. Meitä johdetaan ja käskytetään ylhäältä. Tämä on demoralisoivaa.

Vastaus:

• Asiasta on keskusteltu lukiokoulutuksen päällikön kanssa

• Toivomme myös, että opettajat ottavat asian itse esille oman lukionsa osalta omassa koulussaan.
-



KYSYMYS 4, VASTAUS 4

• Onko tietoa, miten tilojen ahtauteen pyritään vaikuttamaan? Lukioihin otetaan lisää opiskelijoita, mutta 
ennestään ahtaissa tiloissa toimiville vanhoille pienille lukioille ei näytä olevan saatavilla lisää tilaa. 
Tällaisia lukioita yo-kirjoituksetkin kuormittavat tavallista enemmän, sillä kirjoitusten aikaan luokkatiloja on yo-
käytössä.

¡ Vastaus:

● Lukioissakin yhä suurempi osa kustannuksista menee muuhun kuin opetukseen

● Yhdistys ja luottamusmiehet ovat vieneet aktiivisesti lukioiden tila- ja rahoitusongelmia päättäjien tietoon

● Ratkaisut ovat tilakeskuksen ja kaupungin päättäjien käsissä.

● Vuosaaren lukiolle sekä kielilukiolle rakennetaan uudet rakennukset, Luonnontiedelukiolle tullee yhteiset 
tilat yliopiston kanssa Kumpulaan, Mäkelänrinteen ja Ressun lukiot sekä Medialukio saavat lisätilaa, mutta 
opiskelijoiden lukumäärä lisääntyy enemmän kuin uutta tilaa saadaan.



KYSYMYS 5

Yliopistojen 
ylioppilaskirjoitustenopiskelijavalinnat 
perustuvat yhä enemmän tuloksiin, 
mikä on johtanut ylioppilaskokeen 
uusijoiden määrän kasvuun ja 
aiheuttanut painetta tulosten 
aikaisempaan julkaisemiseen.

Ylioppilaskirjoitusten aikaan 
maaliskuussa lukion opettajat ovat 
todella ylityöllistettyjä, kun yo-kokeiden 
alustavan arvioinnin lisäksi on 
hoidettavana esim. yo-valvonnat, jakson 
viimeiset oppitunnit sekä 
kurssikokeiden laatiminen ja 
tarkastukset. Käytännössä koulun 
ulkopuolinen elämä on parin viikon 
ajalta peruutettu.

Millä toimilla HOAY tukee lukion 
opettajien työhyvinvointia, kun 
odotettavissa on yhä enemmän 
ylioppilaskokeiden kirjoittajia ja 
alustavan arvioinnin aikataulut ovat 
todella tiukat?

Lukion opiskelijoiden yo-kokeiden 
alustavasta arvioinnista saamme 
korvauksen AX-potista, mutta miten yo-
kirjoitusten uusijoiden alustavaa 
arviointia varten tehty työ korvataan?



VASTAUS 5

Työhyvinvoinnista: Opettajien työhyvinvointi on ensisijaisesti työnantajan ja työyksikön johtajan vastuulla. Myös 
työyksikön työntekijät voivat itse vaikuttaa asiaan. HOAY ja OAJ pyrkivät omalta osaltaan kiinnittämään eri osapuolten 
huomiota työhyvinvoinnin tärkeyteen. HOAY:n luottamusmiehet huolehtivat siitä, että työehtosopimuksia noudatetaan. 
HOAY pyrkii erilaista virkistystoimintaa järjestämällä edistää jäsenistönsä työssäjaksamista.

Valitettavasti nämä arkea kaikissa lukioissa, eikä siihen voi vaikuttaa. AX-potti nousee opiskelijamäärän kasvamisen 
myötä, joten koulu  voi ohjata siitä  lisää AX:ää yo-korjauksiin.  Uusijoista saa saman palkkion kuin tavallisista 
kirjoittajista.

Seuraavassa diassa kerrotaan, milloin yo-kokeiden suorittajien ylioppilaskirjoituksen valmistavasta tarkistamisesta ja 
arvostelusta yksityisopiskelijaa koskeva palkkio, joka on 1.4.2019 alkaen 39,00 €



VASTAUS 5 JATKUU

Opettajalle maksetaan seuraavien yo-kokeiden suorittajien ylioppilaskirjoituksen valmistavasta 
tarkistamisesta ja arvostelusta yksityisopiskelijaa koskeva palkkio, joka on 1.4.2019 alkaen 39,00 € (OVTES 
liite 3, 9 §). Vieraan kielen kokeen eri osien tarkastus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi, samoin 
äidinkielen kokeen osasuoritukset.

1. Lukion omaa opiskelija, joka omassa koulussaan uusii hylätyn pakollisen kokeen kolmannen kerran tai 
neljäntenä tutkintokertana hylätyn kokeen suorittamisesta

2. Opiskelijaa, joka omassa koulussaan uusii hyväksytyn kokeen toisen kerran
3. Opiskelijaa, joka omassa koulussaan täydentää tutkintoaan ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen 

toisena tutkintokertana.
Muille maksetaan normaalisti lukioresurssin puitteissa



KYSYMYS 6, VASTAUS 6

Yrittääkö OAJ saada luokanopettajien palkkoihin viimein korotusta vai jääkö korotus KIKY-taistelun jalkoihin? Moni opettaja olisi 
valmis lakkoon, että luokanopettajien palkkaus saataisiin samalle tasolle aineenopettajien kanssa. Lakkouhka pelkän kikyn takia 
tuntuu turhalta. Kiky ei periaatteessa ole hyvä asia, mutta palkan rinnalla aika mitätön. Palkkausasiat sen sijaan hiertävät 
jatkuvasti. Olisi mahtavaa, jos OAJ kerrankin puolustaisi ja arvostaisi luokanopettajia vaatimalla heille isompaa palkkaa.

Vastaus: 
• OAJn neuvottelutavoitteet peruskoulun ja lukion opettajien osalta linjaa OAJn valtuuston yleissivistävien opettajien 

valtuustoryhmä. Priorisoituna linjauksena oli perusopetuksessa työajan lyhentäminen isommista opetusvelvollisuuksista alkaen 
ja toissijaisena maisterille maisterin palkka. Luokanopettajien tavoitteet ovat siis priorisoitu. Koko palkankorotusta ei kuitenkaan 
voi suunnata vain luokanopettajille, vaan myös muut opettajaryhmät täytyy ottaa huomioon. Yleissivistävien opettajien 
valtuustoryhmässä on kannatettu luokanopettajien suhteellisesti suurempaa prosenttikorotusta, mutta myös tasokorotusta 
samansuuruisena kaikille opettajaryhmille. Matemaattisesti samansuuruinen prosenttikorotus lisää palkkaeroa entisestään. 

• Palvelussuhteen ehdot hiertävät myös heikossa asemassa olevien tuntiopettajien ja perhevapaiden sijaisten osalta.  
• Kunta-alan järjestelmässä minkään ammattiryhmän on vaikea saada muita suurempaa korotusta. Vuonna 2008 hoitajat saivat 

lakolla karkeasti  ottaen 12,5 % korotukset kolmen vuoden aikana, kun muut saivat noin 12 % korotuksen.
• Luokanopettajien palkkausta voidaan yrittää parantaa kohdentamalla siihen ns. järjestelyerää (jos tämä on uudessa 

sopimuksessa). Näin on toimittu esim. Keravalla. Järjestelyvaran neuvotteluohjeet (esim. mille opettajaryhmille korotusta pitäisi 
ohjata) tulevat HOAY:n hallitukselta. Ovatko luokanopettajat lähestyneet ammattiyhdistyksensä hallitusta asiasta?

• Luokanopettajien kannattaisi pitää palkkauksestaan huomattavasti suurempaa ääntä. Jokaisen luokanopettajan vaikuttamistyö 
on tärkeää. Sen voi aloittaa ottamalla yhteyttä HOAY:n hallitukseen, oman alueen OAJ-valtuutettuihin, Luokanopettajaliittoon ja 
OAJ:n neuvottelijoille.

• Varsinaisesti Kiky-aika ei ole poistunut nyt tehdyistä sopimuksista, mutta se on muuttanut muotoaan ja tullut palkalliseksi - osa 
palkankorotuksesta on siis käytetty tämän työajan maksamiseen.

• Kuluneiden vuosien aikana luokan- ja aineenopettajien suhteellinen palkkaero on pienentynyt OAJ:n neuvottelutoiminnan 
vaikutuksesta



KYSYMYS 7, 
VASTAUS 7

Alle 10 -vuotiaalle lapselleni on tulossa suunniteltu leikkaus, 
josta seuraa ainakin viikko sairauslomaa. Joudunko ottamaan 
sekä leikkauspäivän että lapsen sairausloman palkatonta 
vapaata, kun kyseessä on suunniteltu leikkaus?

Vastaus:

Valitettavasti joudut hakemaan palkatonta virkavapaata, sillä 
kyseessä ei ole alle 12-vuotiaan lapsen äkillinen 
sairastuminen. (KVTES V luku 9 §, 
http://helmi.hel.fi/henkilosto/sairastaminen/lapsi_sairaana/
Sivut/default.aspx)

http://helmi.hel.fi/henkilosto/sairastaminen/lapsi_sairaana/Sivut/default.aspx


KYSYMYS 8, VASTAUS 8

Erään opettajan palkka oli väärin laskettu ja ainoa keino saada yhteys Talpaan oli nettisivun lomakkeen 
kautta, josta vastattiin kolmen viikon jälkeen, että asiaa selvitellään ja vielä kahden kuukauden jälkeen 
asia on auki eikä opettaja tiedä muuta keinoa olla yhteydessä kuin nettilomake. Tuntuu kovin erikoiselta.

Vastaus:

• Edunvalvonnan tiedossa on, että Talpan kanssa on ollut erilaisia palkanmaksuun liittyviä ongelmia. 
(Osittain asiat johtuvat erilaisista käytössä olevissa ohjelmistoista: Liksa, eHijat. ) 

• Asiaa on toistuvasti viety eteenpäin sekä Talpaan, palvelussuhdeasiamiehelle, 
palvelussuhdepäällikölle että hallintojohtajalle Kaskoon. Talpa on organisoitumassa uudelleen ja 
parannuksia on toivottavasti luvassa.

• Mikäli palkanmaksussa ja saatavuudessa toistuu ongelmia, kannattaa olla yhteydessä ensin omaan 
esimieheen ja sitten luottamusmieheen.



VASTAUS 8 JATKUU

¡ Talpassa on ollut koko toimialan olemassaoloajan haasteita sekä henkilöstön saatavuuden, vaihtuvuuden, osaamisen 
sekä viesteihin vastaamisen kanssa. Asiaa on toistuvasti viety eteenpäin sekä talpaan että hallintojohtajalle Kaskoon. 
Talpa on organisoitumassa uudelleen ja parannuksia on toivottavasti luvassa. sopimus on yksiselitteinen palkanmaksun 
suhteen: ne on tultava ajallaan ja oikein. Joskus virheitä tapahtuu myös lähettävässä päässä: olennaisia tietoja puuttuu 
tai ne ovat vajavaisia. Opettajatietolomake on aina tarkistettava syksyllä sekä tuntimäärien, opetettavien aineiden, 
lisätehtävien, koulutuksen osalta. Ensimmäinen vuosisidonnainen lisä on ITSE haettava ja tarvittavat todistukset 
toimitettava ajallaan. Päätöksen niiden myöntämisestä tekee aluepäällikkö ja sen mukaan lisät maksetaan. Palkkatiedot 
on aina tarkistettava. Koska ongelmia on ollut erittäin paljon, olemme harkinneet myös valvontapyynnön tekemistä KT:lle. 
Tilanne on ollut kestämätön.

¡ Yhteydenpitoon on saatava palvelulupaukset kaikilta tahoilta (tukipalvelut sekä Kaskon työntekijät) vastausajasta. 
Hallintojohtaja Kati Takasen mukaan tällä hetkellä palvelulupausta ei tältä osin ole.

¡ Siivous, kaskon suunnittelijat, esimies yms yhteydenpidossa tarvitaan kysyjältä lisätietoja asian selvittämiseksi. 



KYSYMYS 9, VASTAUS 9

Ongelmia: 
¡ omiin esimiehiin ei saa yhteyttä, Kaskon toimialajohtajaan ei saa yhteyttä,

Suunnittelijoihin, joita erityisluokkien opet tarvitsevat, ei saa yhteyttä
ja esim Kaskon henkilöön, joka hoitaa siivouspalvelujen asiat, ei saa yhteyttä,
Talpan henkilökuntaan ei saa yhteyttä.
Ja tällä yhteydenotolla tarkoitetaan, ettei sähköposteihin eikä puheluihin vastata. Ja jos vastataan, niin 3 vkon -
kuukauksien päästä. Opettajilla on kuitenkin virkavastuu vastata 2 vuorokauden sisällä, mikä vastuu yllä mainituilla 
on? Asiat eivät etene kun ei saada yhteyttä.

Vastaus:
¡ Hyvän hallinnon mukaan asiallisiin ja yksilöityihin tiedusteluihin olisi vastattava kohtuullisen ajan kuluessa. 

Esimerkiksi luottamusmies vastaa yleensä saman päivän aikana. 
¡ Opettajalla ei ole mitään määriteltyä vastaamisaikaa. Laissa kunnallisesta viranhaltijasta todetaan että, 

tehtävät on suoritettava viivytyksettä ja asianmukaisesti.
¡ Työhön liittyvät asiat tulisi saada ratkaistua oman lähiesimiehen kanssa. Lähiesimiehen tulee olla 

tavoitettavissa jollain tapaa. Esimiehen kautta voi myös viestiä erityisen tuen suunnittelijoille tai siivouspalvelun 
esimiehelle. 

¡ Toimialan johtoon voi olla yhteydessä myös kaupungin palautekanavan kautta. 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/


KYSYMYS 10, VASTAUS 10

Resurssiopettajan työstä ja palkasta: Onko alakoulun resurssiopettajalla sama palkka kuin luokanopettajalla? Ressun kun ei 
tarvitse pitää esim. arviointikeskusteluja, olla yhteydessä huoltajiin, suunnitella tunteja tai esim. korjata kokeita. Eikö näiden 
työtehtävien puuttuminen pitäisi näkyä palkassa? 

Vastaus:

• Resurssiopettajan palvelusuhteen ehdot pääsääntöisesti samat kuin luokanopettajalla. Mikäli resurssiopettaja on nimetty 
tiettyyn aineeseen, tällöin opetusvelvollisuus ko. aineen mukainen. Sopimuksen mukaisesti palkka on sama. 

• OVTESin osalta ei käytännössä sovelleta KVTESista tuttua TVA-järjestelmää, joka sopimusnäkökulmasta mahdollistaisi alemman 
palkan. TVA-järjestelmä toimii kuitenkin käytännössä huonosti enkä haluaisi sitä meille. Myös kuntatyönantajan edustajat ovat 
julkisesti sanoneet haluavansa romuttaa järjestelmän, mutta asia ei ole edennyt, kun parempaakaan ei ole löytynyt.

• Työtaakkaa voidaan jakaa työn hyvällä johtamisella ja suunnittelulla. Ei ole mitään estettä antaa resurssiopettajan tehtäväksi 
yhteydenpitoa huoltajiin, tuntien suunnittelua tai kokeiden korjausta. Resurssiopettaja on täysivaltainen ja kaikin velvollisuuksin 
oleva opettaja eikä koulunkäyntiavustaja.

• Resurssiopettajan tehtävään kuuluu tuntien suunnittelu ja jälkityö, sekä ys-aika ja vesot ja kikyt. Koulussa kannattaa suunnitella 
huolellisesti resurssiopettajan työpanos koko koulua hyödyntäväksi.

• Resurssiopettajan tehtävä on mahdollisuus tukea työhyvinvointia ja antaa pieni hengähdystauko sitä tarvitsevalle opettajalle.



KYSYMYS 11, 
VASTAUS 11

Opettajan vastuu: tämä liittyy edelliseen kysymykseen. Onko mitään 
ylärajaa sillä oppilasmäärällä, joka voi yhdellä kertaa olla opettajan 
vastuulla? Eli esim. että on kaksi rinnakkaisluokkaa, jotka normaalisti 
tekevät yhteistyötä ja vaikka yhtenä päivänä toinen opettaja on pois töistä 
ja ei ole otettu tai saatu sijaista. Pitääkö silloin yhden opettajan vastata 
esim. 50 oppilaasta? 

Vastaus:

¡ Opettajalle on nimetty ne oppilaat, jotka ovat hänen vastuullaan. 
Perusyksikkö on opetusryhmä tai oma luokka. Jos toinen opettaja 
on poissa koulusta vastuu oppilasta on sillä, joka hoitaa 
sijaisuuden tai vastaa ryhmästä. Silloin hän saa myös siitä 
korvauksen.

¡ HOAY:n kanta on, että mikäli opettaja opettaa yksin kahta ryhmää, 
niin hän on oikeutettu oto-korvaukseen. Työnantajalla eri näkemys 
asiasta.

¡ HOAY ei kannata yhteysopettajuutta, mikäli sitä käytetään 
säästökeinona.



KYSYMYS 11, VASTAUS 11

Ryhmäkoosta: kuinka monessa helsinkiläiskoulussa toteutetaan yhteisopettajuutta? Mistä tämä trendi tulee ja onko siitä 
kysytty opettajilta? Tuntuu siltä, että opettajan pedagogista vapautta kavennetaan ja pakotetaan työskentelemään 
tavalla, joka ei ole ehkä luontaista. Ensin on puhuttu pitkään ryhmäkoon pienentämisestä, mutta nyt on lyöty luokkia 
yhteen, jolloin samassa tilassa voi olla esim. 50 oppilasta tai paljon enemmänkin. Mitä ”pahaa” siinä on, että on yksi 
opettaja ja yksi luokka? Ja voiko kahden eri luokka-asteen opettajaa velvoittaa tekemään yhteistyötä esim. kielikylvyssä, 
jossa ei yleensä ole rinnakkaisluokkaa? Lisää selkeästi opettajan työkuormaa ja vaatii erilailla työn suunnittelua kuin jos 
suunnittelisi opetustaan yksin. YS-ajan riittämättömyys. 

Vastaus: 
Perusopetuslaki ja asetus määräävät oppilasryhmien muodostamisesta. 
Yhteisopettajuudessa vähintään kaksi opettajaa suunnittelee, ohjaa ja arvioi yhdessä sopimansa kokonaisuuden tietylle 
oppilasjoukolle.
Lähtökohtana voi olla esim. a) luokanopettajien yhteistyö b) aineenopettajien saman aineen sisällä suunnittelemat 
opintokokonaisuudet c) useamman oppiaineen yhteistyö ( esim. ilmiöoppiminen tai painotusopetuksen yhteistyö ) 
d) oppimisen tuen järjestelyihin liittyvä yhteistyö ( integraatio- ja inkluusiomallit )
Opettajan ns. pedagoginen vapaus valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat opetusmenetelmät auttavat tavoitteiden 
mukaista oppimista ja kasvua, mutta säädösperustaa ei tälle ole. Eli esimies voi direktio-oikeutensa nojalla määrätä 
opettajat yhteisopetukseen, vaikka yksin opettamisessakaan ei lähtökohtaisesti ole mitään pahaa. 

… vastaus jatkuu seuraavassa diassa



VASTAUS 11 JATKUU
YHTEISOPETTAJUUS

Yhteisopettajuutta edistetään kouluissa, koska
- ajatellaan sen vähentävän uupumista ja edistävän työssäjaksamista
- opettajuuden jakaminen toisen kanssa kehittää opetusmenetelmi, opetusmateriaaleja ja osaamista
- oppilasarviointi on läpinäkyvämpää 
- joustavat ryhmittelyjen ajatellaan helpottavan opettajan työtä ( pienryhmä, suurempi opetusryhmä )
- eriyttäminen ja oppilaiden oppimisen tuki on mahdollista järjestää monipuolisemmin useamman opettajan mallissa
- useamman opettajan yhteistyössä voi oppia toisilta: hyvät pedagogiset käytänteet leviävät ja opetuksen laatu paranee
- jotkut kokevat yhteisopettajuuden ahdistavana ja pedagogista vapautta rajoittavana
- yhteisopettajuuden haittapuolena on se, että jotkut opettajat eivät enää pärjää oman ryhmänsä kanssa lainkaan ilman toista 

opettajaa ( ryhmänhallintataidot/ opettajankoulutuksen mallit opettamisesta )
- ryhmittely ja opettajien  yhteistyö onnistuu muutoinkin kuin samanaikaisopetuksen järjestelyillä, kouluilla ja rehtoreilla on

mahdollisuus suunnitella omat pedagogiset ratkaisunsa
- opetuksen suunnittelu vie aikaa, ja harvoissa kouluissa ys-ajan käyttäminen on niin joustavaa, niin että yhteisopettajuutta voi 

oikeasti suunnitella, ys-aika ei riitä kaikkeen opettajan työhön 
- pakottamalla ei synny hyvää



KYSYMYS 12, VASTAUS 12

Opetustuntien määrän ilmoittaminen vasta palkkakauden, eli elokuun alettua: Onko ok, että vasta elokuussa saa tietää, 
montako tuntia on tulossa opetettavaksi ko. lukuvuotena? Siinähän kuulee käytännössä palkkansakin vasta palkkakauden 
jo alettua...
¡ Vastaus: 

● koulujen seuraavan lukuvuoden budjetointi ja työjärjestykset tulisivat olla selvillä jo viimeistään edeltävänä keväänä.

● kun uudet 1. ja 7. -luokkalaiset ovat keväällä ilmoittautuneet, tietävät rehtorit, miten paljon oppilaita heillä on tulevana 
syksynä ja näin osaavat laskea budjetin. Oppilasmäärän täsmäys tehdään 20.9. ja vastaava taloudellinen täsmäys tämän 
jälkeen loka-marraskuulla (myöhäiseen ajankohtaan on ehkä tulossa parannus)

● syksyllä saattaa tulla muutoksia esim. ryhmien järjestelyissä oppilasmäärän muutosten johdosta. 

● toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevalle työntekijällä taataan vähintään viran edellyttämä tuntimäärä 
(ja sen mukainen peruspalkka). Vuosisidonnainen lisä sekä toistaiseksi voimassa olevat TVA- ja TS-lisät maksetaan ilman 
keskeytyksiä. Ylitunteja voi olla ja ne voivat muuttua vuosittain, jopa lukuvuoden aikana. Ylitunnit (myös elo-syyskuulta) 
maksetaan ensimmäisen kerran lokakuun palkassa ( sopimus mahdollistaa tämän ).



KYSYMYS 13, VASTAUS

Ryhmien muodostaminen: voiko opettajan ns. rehtorin määräämiin muihin tehtäviin kuulua se, että opettaja jakaa vuosiluokan 
oppilaat kieliryhmiin (muodostaa ryhmät) ja etsii opetustilat omille ryhmilleen?

Entä oppilaiden lisääminen ja poistaminen ryhmiin ja ryhmistä Wilmassa – kuuluuko opettajan tehtäviin?

Tai lukujärjestysten "rukkaaminen": voidaanko meidän olettaa istuvan läsnä, kun lukujärjestyksiämme viimeistellään (virka-
apulaisrehtorin "säätöpajat")?
Vastaus:

¡ Oppilaan lisääminen ja poistaminen arviointikirjasta on hyvä sopia koulussa, niin että koulussa tiedetään käytänteet 
ja kukaan oppilas ei jää vahingossa pois opetuksesta tai joltakin kurssilta.

¡ Millaisesta kielijaosta on kysymys? Yhden vuosiluokan vieraan kielen opiskelijoiden jakaminen opetusryhmiin? Mikäli 
opettaja on ainut tietyn kielen opettaja, voi opettaja ryhmitellä oppilaat pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Rehtori vastaa lukujärjestysten tekemisestä eli osoittaa ajankohdan opetukselle. Samoin rehtori osoittaa opetustilat.

¡ Arviointikirjasta opettaja voi poistaa tai lisätä opiskelijoita, mutta muuten oppilaiden lisäämisestä tai poistamisesta 
Wilman-ryhmiin huolehtii henkilö, jolla on järjestelmäoikeudet.

¡ Mikäli virka-apulaisrehtori edellyttää läsnäoloa, tulee viimeistely tapahtua ys-ajalla tai muulla palkallisella työajalla. 
Helpointa lienee esittää toiveet lukujärjestysten laadinnasta vastaavalle henkilölle hänen toivomallaan tavalla, jolloin 
lukujärjestyksen tekijä pystyy parhaiten huomioimaan mahdolliset toiveet.



KYSYMYS 14 
JA VASTAUS

Koulun ovien sulkeminen ja avaaminen koulupäivän 
alkaessa ja päättyessä. Nyt meidän pitää esim. lukita ja 
avata eri solujen väliovet, koska se ei kuulemma kuulu 
kouluisännille. Pitääkö oikeasti tästäkin opettajan 
huolehtia? 

Vastaus: 

● Opettajan virkatehtäviin ei kuulu kiinteistöjen tilojen 
ovien avaaminen ja sulkeminen, pois lukien 
opetustilat, joihin on menossa.

● Kohdevastaavan toimenkuvaan kuuluu ovien 
avaaminen ja sulkeminen päivittäisen työajan 
puitteissa (KOHDEVASTAAVAN PALVELUKUVAUS ). 
Halutessaan opettaja voi sulkea ovet.

● Tarvittaessa yhteys omaan luottamusmieheen



KYSYMYS 15

• Ilmastointi toimii edelleen puutteellisesti. Osassa luokista toimii, osassa 
ei.

• Ilmastointikanavat ovat täynnä pölyä, joka kiertää talon sisällä.
• Lämmitys ei toimi kaikkialla kunnolla. Esimerkiksi liikuntasali on edelleen 

todella kylmä. Asiasta raportoitu useasti eteenpäin.
• Edellä mainitut ovat työsuojelu ja terveysasioita.
• Nämä yhdistettynä totaalisen ala-arvoiseen siivoukseen. Luokkia siivotaan 

keskimäärin kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa.
• Mitä voimme asialle?
• Ihmiset sairastuvat, oireilevat.
• Kenen on vastuu?
• Mitä tehdä, kun vastuussa olevat eivät hoida työtään?



VASTAUS 15
ILMANVAIHTO JA SIIVOUS

- ilmanvaihdon tulee käydä sovitusti. Kohdevastaavalta voi tarkistaa käyntiajat
- IV-kanavat tulee nuohota viiden vuoden välein
- oppilaitoksen lämpötila lämmityskaudella asettuu +20 ja +26 väliin (ATA)
- Kiinteistöön liittyviä ongelmissa  rehtori laittaa palvelupyynnön sähköiseen huoltokirjaan ja voi 

olla yhteydessä tekniseen isännöitsijään

Tiloista vastaa Kaupunkiympäristön toimiala Kymp

- esimies reklamoi siivouksen puutteista
- sovitaan tarvittaessa  laatukierros siivoustyövastaavan kanssa
- Erja Hammarèn vie asiaa eteenpäin palveluntuottajan kanssa
- sopimusrikkomuksista (voi seurata) sanktio



KYSYMYS 16 JA VASTAUS

"Kaikille yhteinen koulu" -käsitteen nimissä ollaan ilmeisesti ensi syksystä alkaen siirtämässä enenevässä määrin 
erityisluokkien oppilaita yleisopetuksen luokkiin. Miten tämä huomioidaan opetusryhmien koossa, yleisopetuksen 
resursseissa (avustajat, jakotunnit) sekä luokanopettajan palkkauksessa? Myös ys-ajan riittävyys tulee olemaan 
haaste, mikäli isoissa ryhmissä on erityisoppilaita, joiden hoitotahopalaverit yms. vaativat paljon aikaresurssia.
Erityisopetusta voinee antaa vain erityisopettaja. Miten on mahdollista, että luokanopettajalle sälytetään vastedes 
normiryhmän oheen vastuu erityisluokallisesta oppilaita luokanopettajan palkalla sekä normiluokan 
oppilasmäärällä?
VASTAUS
• Lähikouluperiaate (kaikille yhteinen koulu) “tuottaa” tilanteen, jossa myös erityisen tuen oppilaat opiskelevat 

lähikoulussaan. 
• Erityisluokkien määrä on kaupungissa lisääntynyt mutta ei oppilasmäärän kasvua vastaavasti
• Perusopetuslaki 30§: Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa 

opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 
• Erityisen tuen oppilaita voidaan opettaa muun  opetuksen yhteydessä.
• Perusopetusasetus 2§: ...erityisen tuen luokassa saa olla enintään 10 oppilasta (voidaan ylittää, jos perusteet)
• pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmässä enintään 8 oppilasta
• vaikeimmin kehitysvammaisten ryhmässä enintään 6 oppilasta



VASTAUS 16 JATKUU

• Laki ei määrää kuinka monta oppilasta voi olla per opettaja. Meillä ei ole laissa opettajamitoitusta, ei edes niissä 
tapauksissa, että luokassa on tuettavia integroituja oppilaita. 

• OAJ:n selvityksen mukaan 81 % suomalaisista haluaisi lakiin opettajamitoituksen.
• Erityisen tuen oppilaiden integroiminen ilman tukea yleisopetuksen luokkaan ei ole ohjeiden mukaista. Erityisen 

tuen oppilaalla on oikeus oppimisen tukeen. Tämä tuki voi olla samanaikaisopetusta ( 
luokanopettaja/aineenopettaja+erityisopettaja/resurssiopettaja/koulunkäyntiavustaja) Erityisoppilaan 
“korvamerkitty” lisärahoitus ei automaattisesti näy opettajan työssä. Tätä resurssia kannattaa kysyä jo VESO-
suunnittelussa keväällä ja syksyllä rehtorilta 

• Tuki ryhmälle voidaan osoittaa antamalla lisää avustustunteja /samanaikaistunteja/laaja-alaisen erityisopettajan 
tukea/ jakotunteja ryhmäkoon pienentämistä/materiaalitukea/tietotekniikan apuvälineitä jne. 

• Jos opetusryhmässä on 10 erityisen tuen oppilasta ja opettaja opettaa yksin ko. ryhmää, kannattaa tuoda asia 
esille rehtorille, luottamusmiehille ja aluepäällikölle. Näin ei näkemyksemme mukaan kuitenkaan ole missään 
koulussa. 

• HOAY:n opettajille tekemä kysely 2017 selvitti, että erityisen tuen oppilaita( joilla on erityisen tuen päätös ) oli 1-
4 / opetusryhmä maksimissaan. Tämä ei kuitenkaan kerro totuutta tuettavien määrästä, tehostetun tuen oppilaat 
ja muuten haasteelliset työllistävät usein yhtä paljon kuin oppilas, jolla on erityisen tuen päätös.



VASTAUS 16 JATKUU EDELLEEN

• luokanopettaja voi saada TVA-lisää: 
• Vaativien ryhmien lo:t ja lv:t, joiden työ oppialaiden ja huoltajien kanssa opintojen 

edistämiseksi on erityisen vaativaa. Sisältää myös integraatio-/inkluusio-oppilaiden 
opettajana työskentelyn, jolloin oppilaille laaditaan ensi kertaa ped. asiakirjoja tai joiden 
työmäärä on erityisen suuri ped.asiakirjoja laadittaessa (lo:t, lv:t). 440OPE 

• PD-koulut (ei kaikille kouluille/lista) Kaikille opettajaryhmille, joiden työ oppilaiden ja 
huoltajien kanssa opintojen edistämiseksi on erityisen vaativaa 412PDL

• Peruskoulun opettajille/ei laeo (monimuotolisä) 412MON

• pedagogisten asiakirjojen sisältö määrittelee missä oppiaineissa oppilaan on saatava 
erityisopettajan opetusta

• https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/5-asiaa-joita-ilman-inkluusio-
ei-toteudu/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/5-asiaa-joita-ilman-inkluusio-ei-toteudu/


KYSYMYS 17 JA VASTAUS

¡ Miten seurataan, että pedagogisten asiakirjojen tekeminen hoidetaan oikeasti moniammatillisesti? Ohjetta 
"moniammatillisesta" yhteistyöstä näytetään sovellettavan siten, että erityisopettaja kertoo, että luokanopettajan on kirjoitettava 
asiakirja, ja erityisopettajan osuus on "läpilukeminen" ja mahdolliset lisäkommentit/korjaukset. Työkuorma jää valitettavasti
jälleen usein lähinnä luokanopettajalle. Onko mahdollista jakaa vastuuta selkeämmin myös erityisopettajalle?

¡ Vastaus: 

¡ Vastuu luokanopettajan oppilaan ped.asiakirjoista (yhtä poikkeusta lukuunottamatta) on luokanopettajalla ja 7-9-luokkien 
oppilaalla luokanvalvojalla. Luokanopettaja/luokanvalvoja laatii kuitenkin ped.asiakirjat yhteistyössä muiden oppilasta 
opettavien kanssa (esim.  S2-ope, aineenopet ja erityisope). Vastuu pedagogisen selvityksen laatimisesta poikkeaa ed. 
mainitusta. Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisesti→ luokanopettaja/luokanvalvoja kokoaa ja kirjaa 
dokumentoitavat asiat. Erityisopettaja on luokanopettajan tukena niin asiakirjan teossa kuin mahdollisissa neuvotteluissa, 
jotka oppilaan asioita koskevat. Sujuvaa yhteistyötä kannattaa tiivistää hyvässä yhteistyöhengessä. Rehtoria koulun 
pedagogisena johtajana voi pyytää rakentamaan toimivan mallin pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen.  On silti 
edelleen tarkoituksenmukaista erityisesti alakoulussa, että se opettaja, joka oppilaan parhaiten tuntee ja eniten opettaa, 
on päävastuussa oppilaan asiakirjoista.



VASTAUS 17 JATKUU

¡ Pedagogisen asiakirjan “koontivastuu” on luokanopettajalla ja ryhmänohjaajalla. Helsingissä tästä on ohjeistettu 
työnantajan työnantajan ohjeissa ( mm. ohje päivittää HOJKS yms. paperit x päivämäärään mennessä syksyllä. ) 
Viime kädessä rehtori vastaa pedagogisten asiakirjojen ajantasaisuudesta.

¡ ( Onko järkeä teettää opettajilla ylimääräsitä työtä, ja kirjoituttaa kaikki joka vuosi uudelleen ? )

¡ Muut oppilasta opettavat opettajat antavat näkemyksensä asiakirjan laatijalle.

¡ Pedagogiset asiakirjat ovat valitettavasti teknisesti epäonnistuneita mutta perusperiaate kirjauksissa suojaa sekä 
oppilasta että opettajaa. Mitä tukitoimia tarvitaan, paljonko niitä annetaan, kenen toimesta. Suunniteltujen 
tukitoimien toteutuminen ja niiden vaikuttavuus on ERITTÄIN TÄRKEÄ kirjata.

¡ Vahvempiin tukitoimiin ei voida siirtyä, mikäli aikaisempia ei ole tiedossa tai niiden vaikutuksista ei ole havaintoja.



KYSYMYS 18

• Huolemme erityisen tuen oppilaiden oikeudesta oikeanlaiseen pienryhmäpaikkaan:
• Nykyinen lähikouluperiaate aiheuttaa ikävän ilmiön. Usein erityisluokat ovat täynnä jo lukuvuoden 

alussa. Itä-Helsingin alueella oppilaiden liikkuvuus on kuitenkin suurta, joten lukuvuoden kuluessa 
koulun alueelle muuttaa oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea pienryhmässä eli nk. 
erityisluokkapaikan. Tilanteet voivat kehittyä myös niin, että oman koulun vanha oppilas tarvitseekin 
kesken lukuvuoden pienryhmäopetuspaikkaa. Aikaisemmin, ennen lähikouluperiaatetta, 
pienryhmäpaikkaa tarvitsevat erityisen tuen oppilaat saivat pienryhmäpaikan jostain toisesta koulusta 
taksikyydityksineen. Nykyisessä lähikouluperiaatteessa tilanne on kuitenkin se, että koska koulun pitää 
hoitaa omalla oppilaaksiottoalueellaan asuvat oppilaat, ei kaikille pienryhmäpaikkaa tarvitseville riitä 
niitä erityisluokkien ollessa jo täynnä. Toisin sanoen koulujen yleisopetuksen luokissa on oppilaita, 
joiden kuuluisi olla pienryhmässä.

• Myös erityiskoulujen oppilaspaikat ovat täynnä kesken lukuvuoden. Näin ollen erityisluokissa on 
oppilaita, joiden pitäisi asiantuntijoiden lausuntojen mukaan olla erityiskouluissa tuetummassa 
erityisluokkamuodossa. Yleisopetuksen koulussa on "säilössä", odottamassa ehkä joskus vapautuvaa 
oikeaa koulupaikkaa, jopa kehitysvammadiagnoosilla olevia oppilaita.

• Erityisen tuen oppilaiden oikeus heille kuuluvaan opetukseen ei toteudu. Kasko kuittaa ongelman sillä, 
että koulun täytyy hoitaa omat oppilaansa "joustavin opetusmenetelmin". Tällöin erityisluokkien 10 
oppilaan maksimikoko on aika liukuva käsite ja luokissa joutuu olemaan oppilaita ylipaikoilla.

• Tämä kaikki aiheuttaa suurta painetta ja venymistä koulun henkilökunnalle alueella, jossa jo 
perusoppilasainekin on haastavaa. Olemme oppilaiden lisäksi huolissamme opettajien 
jaksamisesta. Emme tiedä, jakautuuko tämä ongelma epätasaisesti eri alueille ja eri kouluille vai onko 
asia laajempi.

• Onko tämä lähikouluperiaatteen aiheuttama ongelma tiedostettu ja mitä asialle voisi tehdä?



VASTAUS 18

Kysyjä kiinnittää huomiota oleelliseen asiaan. Ongelma on tunnistettu joka tasolla. Pienluokan 10 oppilaan rajaa ei pidä 
normaalisti ylittää perusopetuslakiasetuksenkaan mukaan: 

Silloin kun opetusta annetaan perusopetuslain (628/1998) 17 §:ssä tarkoitetuille oppilaille, jotka saavat erityistä tukea, 
saa opetusryhmässä olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, enintään kymmenen oppilasta. Opetusryhmän 
enimmäiskoko voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia 
perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Kaskon ajatuksena ei varmaankaan ole, että perusopetusasetusta kierrettäisiin lähikouluperiaatteeseen vedoten koulun 
tasolla kasvattamalla pienluokan maksimiluokkakokoa jollain tavalla. Kaskohan on toistuvasti sanonut, että pienluokkien 
tilannetta seurataan jatkuvasti ja niitä perustetaan edelleen tarpeen mukaan lisää. Erityiskoulujen pitkät jonotusajat ovat 
ongelma ja lisäpaikoille on tarve. Myös huoltajien kannattaa olla aktiivisia Kaskon/kaupungin päättäjien suuntaan. Myös 
lähikouluperiaatteessa kouluille pitää osoittaa riittävät resurssit, jotta pienluokkia ja paikkoja on tarpeen mukaan riittävästi.

Oppilaiden liikkuvuus kesken lukuvuoden on haasteellista. 
Erityisen tuen oppilaita opettaa erityisluokanopettaja NIISSÄ aineissa, jotka pedagogisissa asiakirjoissa on mainittu.
Erityisen tuen päätöksen tekee rehtori, silloin kun haetaan integraatiopaikkaa, KASKOssa, kun haetaan erityisluokkapaikkaa.
Luokanopettaja/aineenopettaja ei ole erityisopettaja. Erityisen tuen toteutumisesta vastaa rehtori varmistamalla opettajien 
kelpoisuuden kyseiseen tehtävään.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


KYSYMYS 19 JA 
VASTAUS

Onko hyppytuntien määrälle OAJ:n / HOAY:n
näkökulmasta katsottuna mitään ylärajaa? Yhdessä 
koulussa opettajalla on 11 hyppytuntia.
¡ Vastaus:

● hyppytunneilla ei ole ylärajaa. 

● hyppytuntien määrässä tulee huomioida 
kohtuullisuus ja tasapuolisuus lukujärjestyksiä 
laadittaessa.

● on tiettyjä ongelmakohtia, kuten katsomusaineen 
opettaminen, jolloin tunnit ovat usein päätytunteja.

● 11 hyppytuntia on paljon, kannattaa olla yhteydessä 
luottamusmieheen.



KYSYMYS 20 JA VASTAUS

Helsingin suurpiirijako etenee/ei etene? Liian suuret yksiköt eivät ole hyvä ratkaisu. Suurin huoli on eriytyvät koulut? 
Miten HOAY on ajatellut ajavansa eriytymisen loppumista? PD-koulun opettajien ja rehtorin työ on joka kohdassa 
vaativampaa ja raskaampaa kuin ei PD-koulussa. PD- raha ei yksistään korjaa vinoumaa. Onko PD-palkkaa jaettavissa 
enemmän?
¡ Vastaus:

● Tällä tietoa kaupungin suurpiirijakoihin ei ole tulossa muutoksia. Sen sijaan lautakunta päätti suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteiden osalta 3.3.2020, että 
nykyisten 10 varhaiskasvatusalueen ja viiden perusopetusalueen sijaan suomenkielinen varhaiskasvatus, 
esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat kaupungin 
suurpiirijakoon kuitenkin siten, että Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen 

● Palveluja ja palvelutarvetta tarkastellaan ko. suurpiiritasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat 
mahdollisimman hyvin. Yhteisillä alueilla tavoitellaan samanlaista palvelutarjontaa eri puolilla kaupunkia. 

● 20 suurimmalle peruskoululle ja 23 ala-asteelle kehittämisrahaa on lisätty: 440KKS, 440KET, 440OPE. 
Mahdollisista paikallisista palkankorotuksista voidaan osoittaa tähän lisää rahaa. HOAYn hallitus päättää 
tavoitteista paikallisia neuvotteluita varten. 



KYSYMYS 21

Missä kulkee huoltajan kiusaamisen raja opettajan/rehtorin suhteen? Kuinka paljon opettajan 
pitää kestää yksittäisen huoltajan taholta asioiden vääristelyä?

Vastaus: 
- Kysymyksessä mainitut kiusaaminen ja asioiden vääristely tulisi määritellä tarkemmin, 

mistä on konkreettisesti kyse? Millaista kys. toiminta on ollut? Milloin kys. kohtelu on 
alkanut ja miten pitkään sitä on jatkunut? Onko asiaa yritetty selvittää 
koulussa/oppilaitoksessa?

- Jos kyseessä on opettajan/rehtorin haukkuminen, halventaminen, nimittely tai 
solvaaminen kyseessä voi olla kunnianloukkaus

- Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö:
- Esitetään toisesta valheellisen tiedon/vihjauksen, joka aiheuttaa vahinkoa, 

kärsimystä/halveksuntaa
- Myös totuuden esittäminen halventavassa tarkoituksessa

jatkuu



VASTAUS JATKUU

Kunnianloukkaukseksi ei lueta:
- arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn mm. julkisessa virassa/tehtävässä (ei 

selvästi ylitä hyväksyttävyyden rajaa)
- opettajien on siedettävä ankaraakin työhönsä kohdistuvaa arvostelua, mutta 

arvostelun tulee pysyä asiallisena ja pitäytyä toiminnan arvosteluna
- Näyttö: Wilma-viestit, sähköposti jne.
- Apua (jos koulun/oppilaitoksen sisäiset toimet eivät riitä)→ työsuojeluvaltuutetut, 

luottamusmies, OAJ:n lakimiespalvelut
- Työsuojelupakki

- Haastavat tilanteet arjen työssä -opas pureutuu muun muassa vanhempien kanssa 
tehtävään yhteistyöhön, opetuksen seuraamiseen, ilmoitusvelvollisuuksiin ja kanteluihin. 
Oppaasta saat myös ohjeita esimerkiksi epäasiallisen viestinnän kohtaamiseen.

- https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2020/haastavat-tilanteet-arjen-tyossa/



KYSYMYS 22 JA VASTAUS

Jos KIKYt jatkuvat, voiko tosiaan olla niin, että kaupungin sisällä voi olla niin eri ohjeet, mistä KIKYjä saa esim. 
arviontikeskustelut?

Vastaus:

KIKY toi mukanaan 24 h lisää työaikaa, joka jaettiin seuraavasti:yhteissuunnitteluaikaa ( 12 h ) ja  opinto- suunnittelu- tai 
muuta opettajatyötä ( 12 h ). Lisäyksen käyttö käsitellään yhteistoiminnallisest opettajien kanssa. Työ tehdään 
oppilastyöpäivinä.

YS-aikaa voi käyttää arviointikeskusteluihin. Muu 12 h on koulun päätettävissä.  (HOAY)

Kaskon kouluissa voi olla erilaisia käytäntöjä kikyajan käytöstä, koska koulujen rehtorit johtavat koulujaan hyvin 
itsenäisesti, myös kikyajan käyttöä. Rehtorin tulee keskustella  kikyajan käytöstä opettajien kanssa, mutta mikäli  asiasta 
ei päästä yhteisymmärrykseen, rehtori päättää asiasta. Jos rehtorit saavat esimiehiltään (aluepäällikkö, 
perusopetusjohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja) yhteisiä määräyksiä, on rehtoreiden noudatettava niitä.

Kiky-tunteja voi käyttää arviointikeskusteluihin, jos:
A) tulkitaan, että kyseessä on tilaisuus (esim. arviointiviikko)
B) kyseessä on YS-aikaan siirretystä 12 tunnin kikyajasta.

(OVTES osio B 14 § 5 mom. soveltamisohje, OVTES-neuvonpito 23.1.2017)



KYSYMYS 23

Milloin lopetetaan Vuosaaren kouluilla (opettajilla ja 
oppilailla) tehtävät ns. ihmiskokeet? Väkipakolla 

jättisuuria yhtenäisiä peruskouluja ja muita 
uudistuskokeiluja. Työhyvinvointikyselyn mukaan yli 20 % 

opettajakunnasta masennusriski. Muutenkin tulokset 
todella paljon alemmat kuin muun Helsingin 

opettajakunnalla.

Kuka meitä 
auttaisi?

Me uuvumme 
kiivasta vauhtia 
työkyvyttömiksi!



VASTAUS 23
¡ Vuosaaren alueella on lisätty johtamisresurssia. Puistopolun peruskouluun toinen virka-apulaisrehtori

elokuussa 2019, Vuoniityn ja Aurinkolahden peruskouluun toinen virka-apulaisrehtori elokuussa 2020. 

¡ Ihmiskoe? Tarkoitetaankohan tällä ns. palveluverkon uudistuksia, jotka kaupungin virkamiehet
valmistelevat ja poliittisesti valitut edustajat päättävät. HOAY:n hallitus ja henkilöstön edustajat (esim. 
pääluottamusmiehet) ovat tuoneet esiin poliitikoille ja virkamiehille koulujen yhdistymisiin liittyviä
haasteita. Kokeiluihin (jos tällä tarkoitetaan esim. työnantajan hallinnoimia hankkeita ja 
kehittämisprojekteja) osallistuminen on  osittain vapaaehtoista. Kannattanee keskittyä oman koulun
kehittämiseen lähivuosina.

¡ Alue 1 keskiarvo on 29% eli parempi kuin koko Popan luku 27%. Alue1 myötäilee luvuiltaan Popan
keskiarvoa suurimmassa osassa kysymyksiä.  Alueella on kuitenkin kouluja, joissa tulokset poikkeavat
keskiarvoista. . 

¡ Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä. Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä
itseään koskevissa asioissa. Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan. Päätösten
perusteista saa halutessaan lisätietoa

¡ Apua saa: esimies, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, HOAY:n hallitus, työterveyshuolto



KYSYMYS 24, VASTAUS

Aikanaan yt-tuntien tullessa lisäämään opettajien maksullisten tuntien määrää niitä ei sidottu alakoulussa. 
Tällä hetkellä Helsingissä työnantaja sitoo puolet käytettävissä olevasta työajasta. Seurauksena on, että ys-
aikaa on luokanopettajilla vähemmän käytettävissä kuin silloin kun yt-tunnit tulivat. Sidotut ys-tunnit 
ovat kasvattaneet merkittävästi muutenkin lisääntynyttä luokanopettajan työtaakkaa, joka omassa 
koulussani on johtanut vakaviin uupumisiin. Luottamusmiehen mukaan työnantajalla on oikeus sitoa 
vaikka koko yt-aika. Aikooko Oaj keskustella asiasta työnantajan kanssa?

Vastaus:
- On totta, että ys-aikaa on nykyään vähemmän käytettävissä kodin ja koulun yhteistyöhön kuin ennen, 

koska sidottua on enemmän.
- Tämä tosiasia on keskustelussa työnantajan kanssa.
- Asiaan tarvitaan kunnollinen uudistus.  Paikkausyritykset (TVA-järjestelmä, kertapalkkio eivät tuo 

lisää työaikaa mutta saattavat vähentää turhautumista)
- Joko lisää työaikaa TAI sitten työ tehdään nykyisen työajan puitteissa. Miten huoltajia informoidaan 

yhteistyöhön käytettävästä ajasta?
- Mikäli kaikki ys-aika sidottaisiin, niin silloin kodin ja koulun yhteistyöhön ei ole aikaa lainkaan. 

Ratkaisu?
- Sidotun YS-ajan käyttö Helsingissä (noin): yksi (1) tunti kuukaudessa--->kaksi (2) tuntia viikossa



KYSYMYS 25 JA VASTAUS

Yt-ajan seurantaan on luotu Vipu-työkalu. Meille työntekijöille on selvää, ettei yt-aika riitä lisääntyneiden 
työtehtävien ja sidotun yt-ajan lisääntymisen vuoksi. Työnantajan edustaja ainakin Helsingissä esittää, että 
riittää. Aikooko Oaj jossain vaiheessa kertoa työajan tilastoinnista johtopäätöksiä? Aikooko Oaj neuvotella 
yt-ajan riittävyydestä ja työtaakan vähentämisestä työnantajan kanssa?

Vastaus: 
• Vipu-työkalua käyttää vain muutama tuhat opettajaa eri opettajaryhmistä. 
• Oleellista on, ettei kukaan opettaja ylitä työaikaansa, koska se vie maton alta oman ja muiden opettajien 

edunvalvonnalta.
• Jos opettaja epäilee, ettei YS-aika riitä, opettajan täytyy pitää kirjaa työtunneistaan, seurata niiden 

kulumista vuoden mittaan ja ottaa rehtorin kanssa esille, mikäli aika näyttää vuoden mittaan ylittyvän! 
Tarvittaessa tähän täytyy ottaa mukaan oma luottamusmies.  

• Esimies voi osoittaa mitä työtehtäviä tällaisessa tilanteessa voi vähentää. 

• Tällä hetkellä YS-aikaa on perusopetuksessa 126 ja lukiossa  50-107 tuntia ja aikuislukiossa 45-94 
tuntiatyövuoden aikana.

• OAJ pitää kynsin hampain kiinni siitä, että opettajille ei keksitä uusia tehtäviä ilman korvausta. Myös 
yksittäisten jäsenten olisi huolehdittava siitä, että kaikki työ kuuluu palkanmaksun piiriin. 

• JATKUU



OAJ:n sivuilta löytyy Vipu-työkalun lisäksi taulukko, jota voi 
itse täyttää

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/vipu/

Myös luottamusmiehiltä löytyy apua työajanseurantaan

VASTAUS 25 JATKUU

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/vipu/


KYSYMYS 26

Olen miettinyt tällaista OTO-asiaa. En kaipaa muutoksia oman koulun käytäntöihin, enkä koe 
kärsineeni vääryyttä, mutta kiinnostaisi, miten tämä virallisesti on. En ole muiltakaan kuullut 
asiasta tyytymättömyyttä eli ihan uteliaisuuttani kysyn.
Jos S2- / ela- / resurssi- / kieltenope pääsääntöisesti opettaa pienryhmää tai puolikasta 
luokkaa ja joutuu sitten sijaistamaan omalla tunnillaan koko luokassa (luokaope pois), niin 
onko tämä oman toimen ohella? Miten oma toimi tässä määritellään? Onko kyse tavallisesta 
ryhmäkoosta vai opetuksen sisällöstä? Onko eroa, jos vaikka enkunope opettaa sijaistustunnilla 
koko luokalle enkkua (oma toimi?) tai puolelle luokalle enkkua ja vilkuilee siinä ohessa niitä, 
jotka laskevat matikkaa.
Entä jos samanaikaisopetus muuttuu poikkeukselliseti yksin pidettäväksi tunniksi tai 
yhteisopettajista toinen jää yksin tuplaluokan kanssa?



VASTAUS 26

VASTAUS: 
● kun kieltenopettaja opettaa koko luokalle, puolikkaan ryhmän sijasta, ei saa 

OTO-korvausta, koska toteuttaa samaa opetussuunnitelmaa.
● mikäli kielten tuntia opettava henkilö huolehtii toisen ryhmän matematiikan 

tunnista, saa hän OTO-korvauksen. 
● samanaikaisopetuksesta ei saa erillistä korvausta, vaikka toinen opettaja 

olisikin tilapäisesti poissa. 
( työnantajan kanta, HOAY:n kanta aiemmassa diassa.) 



KYSYMYS 27

• Yhtenäisessä peruskoulussa opettajien työ 
jakautuu epätasaisesti. Luokanopettajilla 
ylisuuret ryhmät esim alkuopetuksessa 23-25 
oppilasta per ryhmä. Aineenopettajilla niin ala-
kuin yläkoulun puolella ryhmäkoot usein 10-18.

• Luokanopettaja ei voi sanoa millekään työlle ei, 
mutta aineenopettaja voi rajata työnkuvaansa.

• Luokanopettajille lykätään koko ajan enemmän 
ja enemmän työtä (inkluusio, erityislapset jne), 
mutta se ei näy resursseissa , eikä palkassa.

• Milloin ammattiyhdistys ottaa tähän kantaa?

• Luokanopettajat ylityöllistettyja ja alipalkattuja!



VASTAUS 27

¡ on totta, että luokanopetuksessa on monissa oppiaineissa suurempi ryhmäkoko kuin
yläkoulun aineenopetuksen ryhmissä. 

¡ millaisesta työnkuvan rajaamisesta on kysymys? Myös aineenopettajalla on virkavastuu- ja 
velvollisuus.

¡ Inkluusio/erityistä tukea vaativat oppilaat käyvät kouluaan myös aineenopettajien tunneilla.

¡ sopimusnäkökulmasta opettajan työn rajaaminen on vaikeaa. Tämä vaikeus lienee aivan
sama luokanopettajalle kuin aineenopettajallekin. 

¡ luokanopettajan palkkauksesta puhutaan toisessa diassa lisää.



KYSYMYS 28

Mitä vaaditaan lakolla? Kiky ja pari prosenttia? Pientä? Miten luokkakoko ja integraatio? Nämä vaikuttavat enemmän.
Vastaus: 

• Lakon käyttö neuvotteluiden tukena vaatii viisautta, vaikka toisaalta muita suurempia korotuksia ei voi saada ilman lakkoa. 
• Onnistuessaan toteutunut lakko pitää yllä järjestövalmiuden uskottavuutta seuraavilla neuvottelukierroksilla. 
• Tämän neuvottelukierroksen lakoilla ei on myös torjuttu työnantajapuolen tavoittelemia mittavia heikennyksiä sopimuksiin. 
• Sopimuksella voi sopia vain palkoista ja muista korvauksista, työajasta, vapaista, vapaiden palkallisuudesta (perhevapaat), palkattomien 

poissaolojen periaatteista ja luottamusmiehistä
• Virkaehtosopimuksella ei saa sopia resursseista, työn johtamisesta, työmenetelmistä, viranomaisten tehtävistä tai työnjaosta,
• Esimerkiksi perusopetuksen järjestäminen ja resursointi kuuluu perustuslain mukaan kunnallisen itsehallinnon päätösvaltaan 
• Koska esimerkiksi luokkakoko ja integraatio vaikuttavat ratkaisevasti opettajien työhön, opettajien edunvalvonnassa koulutuspoliittinen 

edunvalvonta on vähintään yhtä tärkeää kuin palkkapoliittinen edunvalvonta.
• Valtakunnallisesti OAJ vaikuttaa hallitusohjelmiin, lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin sekä kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen 

taloudellisiin resursseihin.
• Paikallisesti HOAY ja luottamusmiehet vaikuttavat jatkuvasti sekä poliitikkoihin että virkamiehiin  mm. taloudellisten resurssien, luokkakoon ja 

integraation osalta. Myös koulun tasolla kannattaa keskustella resurssien suuntaamisesta.  
•
• Parasta aikaa käynnissä olevat sopimusneuvottleut ovat erityisen hankalat tänä keväänä, sillä talouskasvu ei näytä kuitenkaan lähteneen 

nousuun odotetusti. Kuntien lisääntyvä ahdinko on taustalla koko kunta-alan sopimukselle. 
• Vaikka opettajat pääsisivätkin eroon kiky-tunneista, on sillä hintansa. Ilmaiseksi kuntatyönantaja ei luovu saaduista 24 tunnista. Tämä 

tarjoittaa esim. sitä, että odotetun 3,3 % palkankorotuksen sijaan korotus jää 2 %  ( jos kiky-tunnit poistetaan). 
• OAJ:n neuvottelutavoitteissa on nostettu voimakkaasti esille mm. lastentarhanopettajien saamista OVTE-sopimukseen. 
• Opettajamitoitus on OAJ:n koulutuspoliittisen vaikuttamisen kärkihankkeita. Opettajamitoituksella on vaikutusta myös oppimisen tukeen. 

KS.https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oaj-vaatii-sitovaa-opettajamitoitusta-ja-pikaista-oppimisen-tuen-uudistamista/

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oaj-vaatii-sitovaa-opettajamitoitusta-ja-pikaista-oppimisen-tuen-uudistamista/


KYSYMYS 29

Jos lakko tulee, onko opettaja kuitenkin velvoitettu opettamaan rästiin jääneet asiat 
"pikana" myöhemmin keväällä vai voiko lapsille antaa lakon ajaksi tehtäviä?

Vastaus:
- jos lakko toteutuisi, jatkuisi opettajan työ lakon päätyttyä siitä, mihin jäätiin. Mitään 

pikaopettamista (vrt. oppiminen) ei velvoiteta. Kouluissa ja oppilaitoksissa taidetaan 
päivittäin työskennellä varsin korkealla intensiteetillä, jota tuskin olisi mahdollistakaan 
enää nopeuttaa

- Perusopetus: Milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi 
määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin 
saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä.

- tehtävien antaminen lakon ajaksi ei ole suositeltavaa. Tätä voisi kutsua jopa lakon 
murtamiseksi. Vaikka kuulostaa julmalta, on lakon eräs tehtävä aiheuttaa vahinkoa

- opettajan ei pidä lakon aikana tehdä opettajan työtä



KYSYMYS 30
( PLM TIEDOTE )

Kaskon kouluille ostama Karvin arviointikoe: Miksi Kasko ostaa Karvilta lisätyötä opettajille ja 
vielä todella huonona ajankohtana (ruotsin koe huhtikuun alussa, matematiikan koe huhtikuun 
lopussa), kun ysiluokkalaisilla on muutenkin vaikka mitä lopputöitä yms. ja opettajilla todella 
paljon hommia ja arviointi kiireimmillään? Miksi Kaskolta ei saada kouluille yhteistä ohjeistusta, 
miten koevalmistelut ja kokeen arviointi korvataan? Korvataanko niitä? Nyt kouluilla tuntuu 
olevan ihan eri käytänteet?

Miksi HOAY kehottaa jokaisen koulun (yhdessä luottamusmiehen kanssa) sopimaan erikseen 
Kaskon kanssa mahdollisista korvauksista koskien Karvin kokeita? Miksi ei ole yhteistä linjaa, 
joka neuvoteltaisiin koskien kokeita?



VASTAUS 30

• Kaskon johto ja poliitikot haluavat tietää kansallisia otoksia tarkemmin helsinkiläisten oppilaiden osaamisen tasosta
• KARVIn kokeiden aikataulut eivät ole parhaat mahdolliset koulujen toiminnan näkökulmasta
• Kaskon kanssa ei pidä sopia korvauksista, vaan oman esimiehen kanssa. Tarvittaessa luottamusmiehen kanssa 

yhdessä, koska kieltäytyminen työstä on irtisanomisperuste. 
• Päätökset kuuluvat rehtorin toimivaltaan kuten erityistehtävien tai koulukohtaisten kehittämisrahojen tai 

lukioresurssin jakaminen. Koulujen tilanteet vaihtelevat niin paljon, että päätös on järkevää tehdä koulun tasolla. 
Opettaja saattaa olla niin kuormitettu, että muuta työtä pitää vähentää. Toisaalta opettajalle voi sopia paremmin 
korvaus rahana. Rehtorilla eli koululla saattaa olla rahaa, mutta ei enää työaikaa jaettavaksi tai päinvastoin. Karvin 
lakisääteiset tutkimukset on kuitenkin pakko sekä koulutuksen järjestäjän että opettajan hoitaa - työajan puitteissa. 

• Kouluille tulee joka vuosi lukuisia hyvin erilaisia tutkimuksia. Käytännössä toimialan tasolla tehtävät sopimukset työn 
korvaamisesta tarkoittavat neuvottelua Kuntatyönantajan kanssa, koska HR tarkistaa KTn kannan kaikkeen. 
Ymmärrettävästi siellä ollaan tiukkoja eikä mieluummin makseta mitään ja jos maksetaan, niin mahdollisimman 
vähän. Prosessit ovat erittäin hitaita, joten työ on jo ohi ennen kuin korvauksesta saadaan selvyys. Jälkikäteen ei 
meillä ole enää vipua nostaa korvausta kohtuulliseksi. Lakisääteisistä töistä ei kuitenkaan voi kieltäytyä. Myös 
työnantajan direktio-oikeus perustuu lainsäädäntöön. Aikaisemmin monet rehtorit menivät työnantajan suullisen 
ohjeen taakse, ettei tutkimuksesta korvata mitään, vaan ne kuuluvat opettajan virkatehtäviin.

• Edellä mainituista syistä HOAYn ja luottamusmiesten onnistui isolla työllä työnantajan myöntämään, että työ tehdään 
työajalla (vrt esimerkiksi viisi (5) pääluottamusmiestiedotetta reilun vuoden aikana,
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Esimiesten työhyvinvointi: Vastaavatko apulaisrehtorien huojennukset enää mitenkään nykypäivää? Onko asialle mitään 
tehtävissä?
Vastaus:

● Apulaisrehtorikorvaus Hgissä vaihtelee koulun oppilasmäärän mukaan. 

○ Ala-asteen kouluissa vähimmillään n. 400 € / kk ja suurimmillaan n. 1 050 € / kk. 

○ peruskouluissa ja yläasteilla n. 670 € / kk - n. 1340 € / kk

○ työaikahuojennuksia ala-asteilla ja peruskouluissa palkkaperusteryhmistä riippuen 2 - 12 vvt.

● Apulaisrehtoreille on siis jo aiemmin neuvoteltu paikallisesti pääsopimusta paremmat huojennukset ja TVA-lisät 
(työn vaativuuden arviointi), jotka kestänevät vertailun valtakunnallisesti

● Nykypäivällä ehkä tarkoitetaan työkuormaa. Sen rajaaminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Luottamusmiehen 
puoleen kannattaa kääntyä, jos neuvottelu esimiehen kanssa ei tuo toivottua tulosta
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Kouluissa alkaa olla suuri määrä oppilaita, joilla on terveyden takia pitkiä poissaoloja. Oppilaat pitäisi saada kuitenkin arvioitua 
ja arvioinnissa usein kehotetaan ottamaan huomioon oppilaan terveydentila. Jos terveys pitää ottaa päättöarvioinnissakin 
huomioon, miten? Pitääkö olla lääkärintodistus? Kuka laatii arvion oppilaan terveydentilan vaikutuksesta oppiaineen sisältöjen 
ymmärtämiseen ja sitä kautta oppiaineen suorittamiseen? Arvioiko opettaja oppilaan todellista osaamista vai osaamista, "jos 
oppilas olisi kyennyt kouluun, niin kyllähän hän sitten tämän osaisi"? Päättöarvioinnin kannalta todella haastavaa! Miten terveys 
siis pitäisi oikeasti huomioida arvioinnissa?
Vastaus:

• Oppilasta arivoidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pääperiaate on, että arvioinnissa annetaan välitodistukset ja 
lukuvuositodistus opetussuunnitelman mukaisesti.

• Oppilaan opiskelun tavoitteiden asettaminen (erityttäminen, painopistealueet, yksilöllistäminen ) kannattaa ottaa 
opettajan työkaluksi.

• Jos oppilas ei sairauden vuoksi kykene suoriutumaan kaikista vuosiluokan oppimäärään kuuluvista opinnoista, ja hän on 
vaarassa jäädä luokalle, voidaan tehdä hallintopäätös opinnoissa etenemisestä oman opinto-ohjelman mukaisesti 
(perusopetusasetus 852/1998, 11§). Oppilas ei jää luokalle mahdollisten hylättyjen tai puuttuvien suoritusten vuoksi. 
Lukuvuoden päättyessä oppilas saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy seuraavalle luokalle 
jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät. Oppilaan opiskeluun liittyvät järjestelyt kirjataan 
oppimissuunnitelmaan (tai HOJKSiin). Asiasta tehdään hallintopäätös. ( Lähde OPH )

• Päättöarvioinnin kriteerit koskevat samalla tavalla kaikkia oppilaita terveydentilasta riippumatta. Osaamisen 
osoittamisessa täytyy ottaa huomioon oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet (näkövamma jne.), arvosanan kriteereihin 
tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

• JATKUU
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• OPH määrittelee tarkemmat kansalliset päättöarvioinnin kriteerit keväällä 2020 ja päättöarvioinnissa tätä 
kriteeristöä noudatettaneen myös sairastuneen oppilaan kohdalla.

● Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä, että eri oppiaineissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän 
sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.

● Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta
● Luvaton poissaolo sinällään ei aiheuta luokalle jättämistä, mutta jos oppilas ei juurikaan osallistu opetukseen, 

kokeisiin eikä muihinkaan hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, ei hänelle kerry hyväksyttyjä 
opintosuorituksia suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin. Tällöin hän on 
vaarassa saada aineesta hylätyn arvosanan todistukseen.

● Oppilaan kokonaistilanne on hyvä ottaa huomioon varsinkin silloin, kun kyseessä on perusopetuksen päättövaihe. 
Erityisesti 9. luokan oppilaiden kohdalla on syytä pohtia yhtenä mahdollisuutena oman opinto-ohjelman mukaista 
etenemistä, jos oppilas on jo suorittanut hyväksytysti huomattavan osan 9. luokan opinnoista.

● Luvattomiin poissaoloihin tulee aina puuttua myös oppilashuollollisin keinoin ja pyrkiä yhteistyössä huoltajan 
kanssa turvaamaan oppilaan koulunkäynti.
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• Miten Kasko takaa tarvittavat resurssit integraatiossa ja inkluusiossa? Opettajat palavat loppuun tätä menoa!

Vastaus:
¡ Ks. edellinen vastaus
¡ Oppilaan oikeus saada opetusta… ryhmäkoot
¡ Pedagogiset asiakirjat
¡ Koulun ratkaisut: yhteisopettajuus, erityisopettaja jokaista vuosiluokkaa kohti, joustavat ryhmittelyt, pienet ryhmät...
¡ Tällä hetkellä raha ei estä palkkaamasta erityisopettajia lisää. Tilat, kelpoisuudet, kokeneet opettajat sen sijaan 

puuttuvat.
¡ Mahdollisuus tehdä kysely koulutuksen järjestäjälle tai kantelu aluehallintovirastoon. Kunhan ENSIN on keskustellut 

sekä työyhteisön, oppilashuollon, esimiesten, huoltajien yms kanssa. Kyselyn voi tehdä myös huoltaja
¡ Koulun resurssien jakamisen periaatteet. Opettajat eivät aina tiedä millaisia resursseja kuhuinkin kouluun ja luokkaan 

kohdistuu, näiden näkyväksi tekeminen ja oikeanlainen suuntaaminen on rehtorin ydinosaamista. 
¡ Henkilöstön osaamisen päivittämisestä huolehtimien on työhyvinvoinnista huolehtimista. Tähän osa-alueeseen kuuluu 

erityisen tuen oppilaiden kohdalla tavoitteiden asettaminen oikealle kohdalle - kaikki eivät opi samassa tahdissa vaikka 
opettajat mitä tekisivät. 

¡ Luokanopettajien jaksaminen tuettavien oppilaiden kanssa on huomioitu ja tiedossa, mutta yhtä toimivaa ratkaisua ei 
ole tarjolla  ja käytännön apuakin on huonosti saatavissa. Koulun omat pedagogset ratkaisut vaativat tarkkaa 
suunnittelua ja pedagogista johtamista erityisen ja tehostetun tuen näkökulmasta. 

¡ Oliskoko apua kokeneemman opettajan mentoroinnista ? Rehtorien läsnäolosta työpaikalla nykyistä enemmän ? 
Pienemmät koulut/opetusyksiköt ?
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Jos tulisi lakko, saisiko isyysvapaalla oleva opettaja lakkoavustusta OAJ:ltä, jos 
työnantaja normaalitilanteessa maksaisi hänelle palkkaa isyysvapaalta?

Vastaus:
● mikäli isyysvapaata on anottu ja se on myönnetty ennen lakon alkamista, 

maksaa työnantaja normaalisti palkan ensimmäisen 12 arkipäivän osalta. 
Lopuilta päiviltä KELA:n maksama korvaus.

● tässä pätee ns. ensiksi alkaneen syyn periaate.



VIIMEINEN KYSYMYS 

Kaskolla on koulun av-välineitä hankittaessa oikeus päättää, mitä hankitaan.
Samoin huolto ym. tapahtuu tiketöinnin kautta eikä siihen voine puuttua.
En tiedä, onko joka lukiossa sama juttu,mutta meillä Kaskon linjaus on ollut,
että jokaiselle tulee kannettava, joka kytketään telakkaan. Me kaikki emme
ole kuitenkaan supernäköisiä ja monilla on tarve isolle näytölle, mikä ei 
toimikaan näissä telakoissa sun muissa. Lisäksi pitäisi saada kytkettyä vielä 
uudenlainen dokumenttikamera, jota ei ole edes yritetty, koska niitä ei ole vielä 
kaikille. Jos kaikki koulun sisällä on tiketöintiä myöten hoidettu,
eikä kukaan (ei edes tikettimies) saa asiaa kuntoon, voiko HOAY viedä asiaa
työsuojeluasiana eteenpäin?

Vastaus:
- kyllä voi→ yhteys työsuojeluvaltuutettuun
- tarkennus (HOAY:n ja työsuojelun ero): työsuojeluvaltuutetut palvelevat koko 

henkilöstöä, siis niitäkin, jotka eivät ole OAJ:n/HOAY:n jäseniä. 
Työsuojeluvaltuutetut ovat kuitenkin mukana myös esim. HOAY:n hallituksen 
kokouksissa.


