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1. Miten OTO-korvaukset kuuluu maksaa?

Koulussamme oli tilanne jossa jättiluokalle (46 oppilasta) on 
lukujärjestykseen enkun tunnille resursoitu kaksi aineenopettajaa ja yksi 
luokanopettaja. Tuo suuri ryhmä on käytännön syistä opettajien toimesta 
jaettu kahteen ryhmään; toisessa on aineenopettaja ja laaja-alainen 
erityisopettaja ja toisessa toinen aineenopettaja ja luokanopettaja. 
Rehtori oli määrännyt luokanopettajan toisiin tehtäviin yhden kaksoistunnin 
ajaksi (osallistumaan virkahaastatteluihin) ja aineenopettaja jäi ryhmänsä 
kanssa yksin. 
Aineenopettaja teki tunneista OTO-hakemuksen, mutta rehtori kieltäytyi 
korvaamasta koska OVTES:in mukaan korvausta ei tarvitse maksaa. Syynä 
siis se että lukujärjestyksessä tunneille on merkitty kolme opettajaa, vaikka 
toteutus onkin kahdessa eri ryhmässä. Onko todella niin että korvausta ei 
tarvitse maksaa?
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Vastaus:
• Toisen opettajan luokasta huolehtiminen ei ole luokan opettamista vaan käytännössä vain 

sitä, että opettaja oman luokkansa opettamisen ohella käy ohjaamassa toisen opettajan 
oppilaat luokkaan ja antaa heille ohjeet itsenäiseen työskentelyyn. Tämän jälkeen 
opettaja käy mahdollisuuksien mukaan katsomassa ryhmän työskentelyä oppitunnin 
aikana sekä viimeistään oppitunnin loppuessa käy päästämässä oppilaat välitunnille. 
Toisen opettajan luokasta huolehtimisen kaltainen tilanne syntyy myös silloin, kun 
toinen samanaikaisopettajista joutuu yksin kantamaan vastuun suuresta 
opetusryhmästä (esim. 40-70 oppilasta) esimerkiksi toisen opettajan akuutissa 
sairastumistapauksessa. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa vaarantuu sekä 
oppilaiden turvallisuus että oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. 
Oppilaitoksen rehtori on aina kokonaisvastuussa poikkeusolojen opetusjärjestelyistä. 

• https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=KLMK&title=LM-
kirje+Kunta+20.3.2019&preview=/14013088/14013181/LM-
kirje%20Kunta%2020.3.2019%20Liite%204%20Sijaisuus%2C%20OVO%20korvaaminen.
pdf

• jatkuu

https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=KLMK&title=LM-kirje+Kunta+20.3.2019&preview=/14013088/14013181/LM-kirje%20Kunta%2020.3.2019%20Liite%204%20Sijaisuus%2C%20OVO%20korvaaminen.pdf


Vastaus:

• Jakotunneilta on perusteltua maksaa korvaus toisen opettajan ollessa 
poissa, jos yhdistetyssä luokassa opettaja antaa työsuunnitelmassa 
vahvistettua eri opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Jos opettaja 
antaa koko ryhmälle saman opetussuunnitelman mukaista opetusta, 
korvauksen maksuperusteita ei ole. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, 
että työsuunnitelman ja opetussuunnitelman mukainen opetus toteutuu.

• https://areena.oaj.fi/display/KLMK/LM-
kirje+Kunta+18.10.2016?preview=%2F13802781%2F13802784%2FLM-
kirje+Kunta+18.10.2016+Liite+3_Toisen+opettajan+luokasta+huolehtimine
n.pdf

• Perusopetuslaissa, perusopetusasetuksessa eikä OVTES:ssa ole säädetty 
opetusryhmän oppilaiden lukumäärälle enimmäismäärää.

https://areena.oaj.fi/display/KLMK/LM-kirje+Kunta+18.10.2016?preview=%2F13802781%2F13802784%2FLM-kirje+Kunta+18.10.2016+Liite+3_Toisen+opettajan+luokasta+huolehtiminen.pdf


2. Arviointikeskustelut

Minua on mietityttänyt tämä arviointiuudistuksen myötä tuleva 
huoltajien ja oppilaiden pakolliset arviontikeskustelut
(oppimiskeskustelut), jonka pitävät luokanvalvojat/ luokanopet. 
Miten nykyinen korvaus (lv 1,4) kattaa uuden melko työllistävän 
lisätyön? Tai, jos kattaa niin millä tuntimäärällä siitä pitäisi selvitä 
ja jos siihen menee enemmän aikaa niin mitä sitten tehdään?
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Vastaus:

• Arviointikeskustelut ja nykyisin oppimiskeskustelut ovat vuoden 2017 
alusta olleet selkeästi YS-aikaa myös Kuntatyönantajan ja Kaskon 
tulkinnan perusteella:

• ”Todettiin, että arviointikeskustelu, jossa vanhemmat ovat mukana, 
rinnastetaan yhteissuunnitteluksi siltä osin kuin rehtori on siihen ajan 
osoittanut." (OVTES-neuvonpito 23.1.2017)

• Mikäli rehtori osoittaa keskusteluun 20 minuuttia, opettaja toteaa huoltajille 
ajan päättyessä rehtorin antaneen aikaa vain tämän verran. Samalla 
mainitaan, että opettaja mielellään keskustelee pitempäänkin, mikäli 
rehtori varaa tähän enemmän työaikaa. Tiedustelut voi osoittaa rehtorille.

• Tästä on tiedotettu kevään 2017 ja syksyn 2018 yhteysopettajapäivillä. 
Materiaalit löytyvät HOAY:n jäsensivuilta.



3. Vähenevät oppilaat

Iso muutos, joka ensi syksystä alkaen hiidisläisten arkeen 
vaikuttaa, mietityttää. Seiskaluokkalaisia on meillä 3 luokallista 
vähemmän.
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Vastaus:

• Oppilasmäärän väheneminen on iso ja usein ikävä muutos koulussa.
• Vaikka Helsingin kaupungilla ei opettajiakaan irtisanota 

tuotannollistaloudellisista syistä, opettajat voivat joutua vaihtamaan 
koulua tai opettamaan useassa koulussa. Määräaikaisten opettajien 
virkasuhteet päättyvät muutenkin automaattisesti viimeisenä 
päivänä.

• Tuntien vähetessä koulussa sovelletaan seuraavia periaatteita.
• Ensimmäiseksi joutuvat lähtemään tai kiertämään:
1. Vapaaehtoisesti tätä haluavat tai siihen suostuvat.
2. Helsingin kaupungilla lyhimmän ajan kelpoisina opettajina 

toimineet.



4. Etäopetuksesta

Etäopetus ja lähiopetus samaan aikaan simultaanisti on aika 
raskas setti. Millaisia (hyviä) käytäntöjä tästä on eri kouluissa?
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Vastaus:
• Täysipainoinen etäopetus tarkoittaa sitä, että opettajalla olisi mahdollisuus 

seurata oppilaiden työskentelyä ja olla tiiviissä vuorovaikutuksessa heidän 
kanssaan opetuksen aikana

• Etäopetus ei onnistu, mikäli opettajalla on samanaikaisesti opetettavanaan 
lähiopetusryhmä

• Suoratoiston osalta opettaja päättää, miten suoratoisto käytännössä toteutetaan 
sen mukaisesti, mikä on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisinta

• Joissakin tilanteissa esim. pelkkä ääni voi riittää, joissakin tilanteissa myös kuva 
on tarpeen. Opettajan on kuitenkin pidettävä huolta sekä luokassa että kotona 
olevien oppilaiden yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. Opettaja voi suunnata 
läppärin kameran kohti valkokangasta tai luokan etuosaa, jotteivat muut oppilaat 
tule kuvatuiksi.

• kts. Pääluottamusmiestiedote 23.11.2020 



5. Covid 19

Miten covid- tukiopetus kuuluisi maksaa? Syksyllä se maksettiin 
ylituntina ja nyt keväällä sijaispalkkiona.
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Vastaus:

• Tukiopetus maksetaan aina oman ylituntipalkkion mukaan. 
• Myös sijaistuksissa saa oman ylituntipalkkionsa mukaisen 

korvauksen.
• Enää ei erotella, sijaistitko ns. kallispalkkaisempaa vai ei.



6. Resurssiopettajasta

Meillä käytetään resurssiopettajaa todella usein sijaisena. 
Resurssiopettaja on palkattu tasa-arvohankkeen rahoilla. Valtion 
myöntämä tuki ei jalkaudu vaan sillä paikataan sijaiskuluja. Onko 
tämä oikein? 
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Vastaus:

• Kaksi vaihtoehtoa:
• Resurssiopettaja palkattu valtionosuusrahoilla (VOS)
• Koulu on palkannut resurssiopettajan omalla rahallaan

• VOS-rahalla palkattu resurssiopettaja on tarkoitettu 
ryhmäkokojen pienentämiseen ja on rahojen 
myöntämisperusteen vastaista käyttää häntä sijaisena

• Koulun palkkaaman resurssiopettajan työpanoksen 
kohdentamisesta päättää rehtori



7. Laaja-alaisen viran vakinaistaminen

Koulussamme on toiminut laaja-alaisena erityisopettajana oman 
koulun luokanopettaja ainakin 5 vuoden ajan. Toimi on ollut 
hieman vajaatuntinen, mutta kyseiselle opettajalle on aina 
järjestetty paljon ylitunteja mm. liikunnasta. Koulussamme on 500 
oppilasta. Miten on mahdollista, ettei tällaista laaja-alaisen 
opettajan paikkaa laiteta avoimeksi ja pätevien erityisopettajien 
haun piiriin? Eikö tällainenkin paikka tulisi laittaa avoimeen 
hakuun?
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Vastaus:

• Viran perustamisen edellytykset tulee täyttyä
• Lupa kaupungilta

• Onko asiasta keskustelu rehtorin kanssa?
• Millaisia näkökulmia rehtorilla?

• Onko koulussa muita laaja-alaisia erityisopettajia?



8. Puhelimet luokanopettajille
• Kysymys ja perustelut: luokanopettaja on joutunut vuosikausia käyttämään paljon 

omaa puhelintaan monien oppilas- että myös työasioiden hoitamiseen.
• Eroa ei enää esim. erityisopettajan puhelimen käyttöön ole. Todennäköisesti ja 

kokemuksien mukaan luokanopettaja joutuu käyttämään omaa puhelintaan jopa 
enemmän.

• Milloin Kasko hankkii luokanopettajalle työpuhelimen, eli todellisen työvälineen 
varsinaisia työtehtävien hoitamista varten? Puhelinyhteyttä työnantaja kuitenkin 
edellyttää.

• Miten OAJ vaikuttaa tässä asiassa ja miten asia etenee?
• Huom! Vastaus Kaskolta ei voi olla, että opettajahuoneessa on 1-2 työpuhelinta 

muutamalle kymmenelle tai suuremmallekin joukolle opettajia.
• Epätasa-arvo esim. er.opettajiin verrattuna on tässä täysin 

perustelematon luokanopettajien työkuvan muututtua täysin toisenlaiseksi viime 
vuosina. Opettajien ay:n Helsingissä pitää tässä asiassa olla selkeä ja vaativa.
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Vastaus:

• Virkapuhelimien hankinta jakaa mielipiteitä
• Kaksi puhelinta
• Rajaton liittymä
• Milloin pitää vastata?
• Oman numeron antaminen?

• Wilma on tarkoitettu huoltajien kanssa tapahtuvan 
kommunikaation kanavaksi

• Löytyisikö koulutason ratkaisu?



8. Siivouksesta
• Siivooja ei korjaa lattialla olevia esineitä tai paperinpaloja, vaan 

kiertää ne harjallaan. Nurkkia ei siivota juuri koskaan, Tuolit 
kierretään, pöytien alla ja ikkunalaudoilla pölyä, pikkuroskaa 
löytyy kaikkien huonekalujen alta,

• Mitä ja milloin koulujen siivoukselle tai oikeammin siivouksen 
puutteelle tullaan tekemään? Mitä pitää tehdä, että asia menee 
eteenpäin?
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Vastaus:

• Kasko ostaa kilpailutetulta palveluntuottajalta palvelun, jonka taso on 
tarkkaan määritelty tilakohtaisesti. Palvelukuvaukset ovat 
Helmessä: http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/talous-ja-
hankinnat/puhtauspalvelut/koulut-ja-oppilaitokset/Sivut/default.aspx. 
Kyseinen siivooja ei ole toiminut ohjeiden mukaan.

• Työntekijän tulee tehdä ilmoitus esihenkilölleen, joka reklamoi 
palveluntuottajaa ja on tarvittaessa yhteydessä Kaskon 
puhtauspalveluasiantuntija Erja Hammareniin. Tarvittaessa 
työsuojelu auttaa asiassa.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhelmi.hel.fi%2Fkasko%2Fyhteiset-palvelut%2Ftalous-ja-hankinnat%2Fpuhtauspalvelut%2Fkoulut-ja-oppilaitokset%2FSivut%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7C%7Cfbfd9ba3fa2d49a7c20c08d8de2c07b6%7C35d439eb8fa042d689bc7acbdc497f30%7C0%7C0%7C637503627978438262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FCJ7vHOFrKO3HTTyQ7DHuo9wCjkI6uIRNLqV3MOdW2k%3D&reserved=0


8. Vessa-asiaa
Onko ok, että mikäli opettajalla on oppituntien (koulussamme 
90min.) välissä valvonta, hän ei pääse vessaan yli kolmeen 
tuntiin. Tässä olisi syytä huomioida, että ala on naisvaltainen ja 
tämä saattaa aiheuttaa ongelmia naisten terveydelle.
Valvontoja opettajillamme on viikossa 5-6 kpl eli vapaita 
välitunteja wc-reissuja a työasioiden hoitamista ajatellen ei ole 
kovin usein.
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Vastaus:

• Työn tauottaminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää. WC:een
täytyy tarvittaessa päästä työpäivän aikana niin naisten kuin 
miestenkin. Asian järjestäminen täytyy ottaa puheeksi 
esihenkilön kanssa. Yhteistoimintavastaava voisi olla luonteva 
henkilö kysymään asian järjestelyitä. Työsuojeluvaltuutettu on 
tarvittaessa tukena.



8. Piikille
Onko epävirallista tai virallista tietoa, milloin opettajat ja muut 
kouluissa työskentelevät saavat koronarokotteita?

23

Hanna



Vastaus:

• Virallista tietoa ei ole. Työterveys Helsingin Marjaana Saarela 
oli aiemmin (helmikuussa) toiveikas, että päästäisiin 
rokottamaan, mutta asiassa jouduttiin pettymään, koska 
rokotteita ei ole saatu. Työterveyshuolto on valmiudessa 
rokottamaan heti kun rokotteita saadaan. Marjaana Saarela 
vinkkasi, että Helsingin sote-toimiala rokottaa jo (vastaamisen 
hetkellä) työikäisten ykkösriskiryhmää. Siihen kuuluvat 
esimerkiksi kakkostyypin diabetesta sairastavat. Kannattaa 
tarkistaa asia.




