
Kysymykset yhteysopettajapäiville kevät 2022

1. Aineenopettajan palkka (Juho Vehviläinen)

2. Äitiysloman palkka (Marjo Ollikainen)

3. Sijaisen palkka (Pertti Vainikainen)

4. Ys-ajan käyttö ja sen suunnittelu (Pertti Vainikainen)

5. Uupumus (ts. Hanna Näremaa-Perälä) 

ja erityisopettajan koulutus (Marjo Ollikainen)

6. Huoltajat (Sami Nurminen)

7. Kalusteinventaario ( Tapani Ervast)

8. Lisääntyneet terveysarviot (Tapani Ervast)

9. Arviointi luokilla 1-2 (Sami Nurminen)

10. Opettaja pedagogiset taidot (Tapani Ervast)

11. Tietotekniikkahankinnat (Marjo Ollikainen)

12. Siivouksen taso (ts. Timo Saarinen)

13. Sisäilmaongelmat (ts. Timo Saarinen)

14. Kouluruokailun taso  (ts. Hanna Näremaa-Perälä 
sekä lm.Tapani Ervast)

15. Vaarallinen työmatka (ts. Timo Saarinen)

16. Erityisen tuen oppilaat sekä
tasapuolinen resurssien jakaminen (Jaana Alaja)

17. Opettajan ydintehtävä (Jukka Talvitie)

18. Sijaisen hankinta (Jukka talvitie)



Milloin henkilökohtaiseksi menevä aineopettajien kiusaaminen 
palkka-asioissa loppuu?

Lm. Juho Vehviläinen

Mitään kiusaamista ei pidä kouluyhteisössä hyväksyä, vaan asiasta on syytä 
keskustella esihenkilön kanssa ja tarvittaessa turvautua työsuojelun ja/tai 
luottamusmiehen apuun.



Viime lukuvuoden toimin äitiyslomasijaisena ja menetin kesän ajan palkan. 
Milloin sijainen saa koko vuoden palkan, kun hän on tehnyt 
koko lukuvuoden kaikki työt? 

Lm. Marjo Ollikainen

• Viranhaltijalla on oikeus perhevapaisiin. Vanhempainvapaan ja hoitovapaan voi 
keskeyttää kummankin kertaalleen (opettaja ei pysty jatkamaan loppuosaa perhevapaastaan ns. 
pitämättä jääneillä lomapäivillä).

• Näin ei ole kuitenkaan suhteessa kaikkiin työn keskeytysjaksoihin: jos opettaja on 
ollut palkattomalla virkavapaalla (esim. vanhempain-, hoito- ja isyysvapaa) 
ja suunnittelee tulevansa koulun/oppilaitoksen muuksi loma-ajaksi (syys-, joulu-, 
urheilu- ja pääsiäisloma) ns. töihin- hänellä ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan. Eli 
ennen em. lomia on oltava töissä saadakseen loma-ajan palkan. (Määräyksen tarkoituksena on 
saada opettaja anomaan yhdenjaksoinen virkavapaus ja turvata näin opettajan sijaiselle palkka myös em. loma-ajoilta.)

• Lomapäiväkorvaus ja lomaraha tulee, jos on yli 16 virantoimituspäivää kuukaudessa
• Koko vuoden palkan saa sijaisuuden 1.8. alkaen (ns.nuolitaulukko määräaikaisten päätoimisten

opettajien ottamiseen)

• Asia on ollut varsin pitkään esillä mm. OAJ:n sopimusneuvottelu-
tavoitteita mietittäessä



Nykyään sijaiset saavat ikälisän mukaan sijaispalkkioonsa. 
Se kuitenkin pätee vaan päivien sijaisuuksiin, mutta ei kokonaisen 
viikon. Onko näin ?

Lyhytaikaisten sijaisten palkkaus (5pv) enintään viisi koulun työpäivää kestävä 
määräaikainen palvelussuhde (A 30 §, osio B Liite 1 29 §)

• tuntipalkkio pidettyjen tuntien mukaan kuten sivutoimisella

• tuntipalkkioon ei makseta vuosisidonnaista osaa

• ei henkilökohtaista lisää

• tuntimäärässä ei huomioida demonstraatiotunteja eikä kerrointunteja
• opettajan peruspalkka kerrotaan yhteissuunnitteluvelvoitteen puuttumisen vuoksi 
peruskoulussa 0,94:lla ja lukiossa 0,96:lla

http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/osaamisen-kehittaminen-ja-
koulutus/koulutus/koulutusmateriaalit/Koulutusmateriaalit/Perehdytykset/esihenkil%C3%B6iden%20perehdytyks
et%202020/Rehtoreiden_perehdytys_%2010.11.pdf

Lm. Pertti Vainikainen

http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/osaamisen-kehittaminen-ja-koulutus/koulutus/koulutusmateriaalit/Koulutusmateriaalit/Perehdytykset/esihenkil%C3%B6iden%20perehdytykset%202020/Rehtoreiden_perehdytys_%2010.11.pdf


Nykyään sijaiset saavat ikälisän mukaan sijaispalkkioonsa. 
Se kuitenkin pätee vaan päivien sijaisuuksiin, mutta ei kokonaisen 
viikon. Onko näin ?

Yli viisi koulun työpäivää kestävä määräaikainen palvelussuhde 

• kuukausi/päiväpalkka 

• lomapäiväkorvaus ja lomaraha, jos yli 16 virantoimituspäivää kuukaudessa 

• jaksojärjestelmää noudattavissa kouluissa on tärkeää toimittaa   

luku/työjärjestykset palkanlaskentaan (B 24 § 4 mom.) 
• ylituntipalkkio (maksetaan kertatuntipalkkiona) jos palvelussuhde lukuvuoden 

työajan tai sitä lyhyemmän ajan (Osia A 26 § 5 mom.) 

• päätoimiselle  (yli 16 h/vk) maksetaan vuosisidonnainen lisä (osio B 24 §)
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/osaamisen-kehittaminen-ja-
koulutus/koulutus/koulutusmateriaalit/Koulutusmateriaalit/Perehdytykset/esihenkil%C3%B6iden%20perehd
ytykset%202020/Rehtoreiden_perehdytys_%2010.11.pdf

Lm. Pertti Vainikainen

http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/osaamisen-kehittaminen-ja-koulutus/koulutus/koulutusmateriaalit/Koulutusmateriaalit/Perehdytykset/esihenkil%C3%B6iden%20perehdytykset%202020/Rehtoreiden_perehdytys_%2010.11.pdf


KYSYMYS Ys- ajan suunnittelusta: Koulullamme suunnitellaan ys -aikaa 
siten, että aikoja kalenteroidaan opettajien vuosikalenteriin. Ymmärtääkseni 
koulun johto olisi vastuussa myös siitä, että ys-aika saataisiin riittämään. 
Jotain onkin jo tehty esim. viime syksynä saimme ensimmäisen kerran varata 
ys -aikaa oppimiskeskusteluihin. Tästä huolimatta vuosittainen 120 tunnin 
ys -aika ylittyy.

Lm. Pertti Vainikainen 

• Kaskon ohje - Mitä huomioida YS-ajan suunnittelussa 
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-
meilla/tyoaika/PublishingImages/Sivut/default/peruskoulun,lukion%20ja%20aikuislukion%20yhteissuunnitteluty%C3%B6aika.pdf#search=YS%2DAIKA

• YS-ajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien 
määrää
• YS-aikaa ei voi ylittää! 
• YS-ajan käyttöä suunniteltaessa tulisi huomioida, että sitä käytetään 

mahdollisuuksien mukaan tasaisesti koko lukuvuoden työaikana. 
• YS-ajan käyttöä suunniteltaessa tulee huomioida, että työaika riittää 

suunnitelluille tehtäville. 
• Työajan käyttö ja työajan määrääminen kuuluvat työjohto-oikeuteen.

http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyoaika/PublishingImages/Sivut/default/peruskoulun,lukion%20ja%20aikuislukion%20yhteissuunnitteluty%C3%B6aika.pdf


KYSYMYS Ys- ajan suunnittelusta …  J A T K U U
Lm. Pertti Vainikainen 

• YS-aikaa on enintään 120 tuntia lukuvuodessa. Mikäli opettajalla on vuosiviikkotunteja 
vähemmän kuin opetusvelvollisuuden mukainen tuntimäärä, on opettajalla YS-aikaa samassa 
suhteessa. Esim. luokanopettaja opettaa vain 16 tuntia vuosiviikkotuntia, on hänellä YS-aikaa 
enintään 80 tuntia lukuvuodessa (16 / 24 x 120 =80).
• Kaikilla opettajaryhmillä on yhtä paljon YS-aikaa: erityisopettajat, 

erityisluokanopettajat, lehtorit, luokanopettajat, päätoimiset tuntiopettajat…
• YS-aika ei koske sivutoimisia tuntiopettajia (vuosiviikkotunteja 15 tai vähemmän).
• YS-aika ei saa lisätä opettajatyöpäiviä.
• YS-aikaa tulee suunnitella ja seurata; mikäli opettaja ei seuraa YS-ajan kertymistä, YS-ajan 

mahdollista ylittymisuhkaa on hyvin vaikeaa todentaa.
• Mikäli YS-aika näyttää seurannan perusteella ylittyvän ennen lukuvuoden loppua, opettajan tulee 

olla yhteydessä rehtoriin ja sopia, mistä YS-aikatehtävistä opettaja vähentää, jotta YS-aika ei ylity. 
Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, rehtori päättää, mistä YS-aikaan liittyvistä tehtävistä 
vähennetään.

• Palkanmaksunpiirissä olevien opetustuntien tai muuten erikseen maksettavan opettajatehtävän 
aikana tehtyä YS-aikatyötä ei voi laskea YS-aikaan. Esim. Wilma-viestien kirjoittaminen huoltajille 
oppitunnin tai siihen kuuluvan välitunnin aikana ei ole YS-aikaa (oppitunti kestää aina 60 minuuttia 
- PERUSOPETUSASETUS 3 §).

• OAJ tarjoaa jäsenilleen YS-ajan seurantaan VIPU-sovelluksen (https://vipu.oaj.fi/).

https://vipu.oaj.fi/


KYSYMYS Ys- ajan suunnittelusta …  J A T K U U
Lm. Pertti Vainikainen

Yhteysopettajien olisi hyvä viedä viestiä rehtorille, että syksyn 2022 lukuvuoden alussa veso-
päivillä jokaiselle opettajalle tulisi olla tehtynä ainakin suuntaa antava YS-aikasuunnitelma, 
jossa on merkitty esim. seuraavat asiat ja kuinka paljon YS-aikaa tehtäviin on tarkoitus 
käyttää:

• Kun rehtori on tehnyt lukuvuoden alussa opettajalle pakollisista YS-tehtävistä yllä 
olevan kaltaisen suunnitelman, tämän jälkeen opettaja tietää, kuinka paljon hänellä on 
koko lukuvuodelle jäljellä YS-aikaa muihin YS-aikatehtäviin, kuten kodin ja koulun 
väliseen yhteistyöhön, moniammatilliseen yhteistyöhön, samanaikaisopetuksen 
yhteissuunnitteluun, yhteydenpitoon muihin viranomaisiin ym.

• YS-suunnitelmaa voidaan tarvittaessa lukuvuoden aikana muuttaa.

• yhteiset ja luokkakohtaiset vanhempainillat 
• oppimiskeskustelut 
• yhteisten juhlien, tapahtumien ja 

teemapäivien suunnittelu 

• yhteiset kokousajat 
• pakolliset tiimiajat
• YHR-ryhmän (OHR-ryhmä) jäsenenä toimimiseen 

kuuluvat työt, mm. YHR-kokoukset
• muu rehtorin määräämä YS-aikaan kuuluva työ 

(esimerkiksi yhteistoiminnalliseen YHR-
tapaamiseen valmistautuminen ja osallistuminen)



Pitääkö opettajan/rehtorin antaa huoltajalle kirjallinen selvitys, kun huoltaja haluaa, vaikka asia on 
selvitetty ja sovittu jo puhelimessa huoltajan kanssa? Huoltaja syyttää opettajaa syrjinnästä, kun 
oppilaan pulpetin kohdalle oli laitettu väliaikaisesti sermi, (iltakäyttäjäien toimesta). Asia selvitetty 
huoltajille, huoltaja ei usko rehtoria eikä opettajaa, vaan vaatii sermin siirtäjän nimeä asiasta 
allekirjoituksen kera. Pitääkö tällaisiin huoltajien vaatimuksiin suostua?

Vara-plm. Sami Nurminen

• Kysymyksessä esitetty tilanne jäi hieman epäselväksi, joten 
vastauksessa otetaan kantaa yleisesti kirjallisten selvitysten 
vaatimiseen

• Vanhemmat voivat olla aina yhteydessä opettajaan ja 
opettaja voi keskustella/kertoa pedagogisista ratkaisuistaan 
vanhempien kanssa, mutta mitään velvoitetta kirjallisiin 
selvityksiin ei ole.

• Jos opettajasta tehdään kantelu, silloin pyydetään 
kirjallinen vastine, joka tulee tehdä



Onko esim. kalusteinventaario opettajan työtä? Olisiko se mahdollista hoitaa 
jotenkin muuten?

Lm. Tapani Ervast

•Suoranaisesti kalusteiden inventointi ei ole opettajan työtä. Työnantaja 
voi määritellä inventaarion kuuluvan koulun kehittämistyöhön à 
selvitetään irtaimen tila. Näin paras asiantuntemus on ko. tilaa 
käyttävällä / käyttävillä henkilöillä. Tehtävän suorittamiseen 
tulee työnantajan kuitenkin osoittaa työaikaa esim. ys-aika.
•Koulun ulkopuolisella henkilöllä tehtävän teettäminen olisi aikaa vievää 
ja siten kallista. Rehtorikaan ei voi yksin vastata jokaisesta tilasta.
•Inventoinnissa on selvitetty n. yli 50 € arvoisen irtaimiston olemassa 
oloa.



Opettaja joutuu (varsinkin näin korona-aikana) tosi paljon tekemään 
arvioita oppilaan terveystilaa koskien. Tämä koskee varsinkin alakoulujen 
ja alaluokkien opettajia. Oppilaat tulevat kouluun ja valittavat eri oireita 
ja opettaja joutuu tekemään päätöksen koulupäivän jatkamisesta. Tätä 
tapahtuu viikoittain. Huoltajat eivät aina halua, että oppilas tulee kotiin 
kesken koulupäivän vaan vaativat esim. terveydenhoitajalle pääsyä jne. 
Tämähän ei enää kouluissa ole nykypäivää, terveydenhoitajia ei 
pahemmin näy tai he ovat muissa töissä, toisissa rakennuksissa jne.  
välillä tosi työllistävää joutua tekemään diagnooseja, kuitenkaan se ei 
ole ollenkaan työtämme eikä kuulu ensiavun piiriin. 

Terveystiedothan ovat aina yksityisiä. Opettajillehan ei tarvitse kertoa 
jos oppilas on sairas. Kuitenkin joudumme seuraamaan poissaoloja ja 
selvittämään niiden syyt.

Kysymys kuuluu: Miksi opettajille on siirtynyt jatkuvasti muiden 
ammattikuntien tehtäviä ja ennen kaikkea koska siihen tulee loppu!!

Lm. Tapani Ervast



• Lähtökohtaisesti oppilaan terveydentilaan tulee suhtautua vakavasti, 
kun oppilas valittaa huonoa vointiaan. Tällöin voidaan oppilas ohjata 
terveydenhoitajan luo, jos sellainen on. Jos ei ole, niin opettaja 
lähettää oppilaan kotiin, mutta soittaa huoltajalle, että näin on 
toimittu ja kirjaa vielä Wilmaan. Mikäli huoltaja ei toivo lapsen 
tulevan kotiin huonovointisena kesken koulupäivän, voi opettaja 
ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille ts. tekee 
lastensuojeluilmoituksen.

• Opettajalla ei siis ole velvollisuutta terveydenhoitoon ellei kyseessä 
ole hätäensiapu. Eikä opettajan tarvitse tietää oppilaan sairauksista, 
mikäli huoltaja ei näistä kerro. Huoltaja kuittaa poissaolot luvallisiksi 
tai luvattomiksi. Ja mikäli huoltaja ei poissaoloja kuittaa, tulee 
huoltajaan olla yhteydessä ja tiedottaa asiasta.

Lm. Tapani Ervast

Vastaus 1 / 2



• Opettajan tehtäviin kuuluu seurata oppilaidensa poissaoloja ja toimia 
kaupungin ohjeen mukaisesti ( Poissaolon portaat ). Mikäli on aihetta 
lastensuojeluilmoitukseen tms. Niin sellainen tulee tehdä.

• Sen ajan, kun oppilas on koulussa oppivelvollisuusiän piirissä ja mikäli 
koulussa olemiselle haasteita ilmenee, on ko. luokanopettaja / 
ryhmänohjaaja velvollinen huolehtimaan oppilaan kouluasioista esim. 
osallistumalla palavereihin --> ys ajankäyttö + myös mahdollisuus 
lisään vaativien ryhmien ohjauksesta ( perusopetuksessa koodi 
440OPE ).

• Eli, yhteistyötä eri tahojen kanssa tulee tehdä ja välillä osa oppilaista 
työllistää opettajia enemmän kuin toiset.

• Diagnooseja ei tarvitse, eikä saa tehdä. Se on lääkärin vastuulla.

Lm. Tapani Ervast

Vastaus 2 / 2



Vara-plm. Sami Nurminen

1. - 2.-luokkalaisten arvioinnista on esitetty paljon kysymyksiä, mutta vastauksia ei ole saatu 
päätöksen tehneiltä. Onko tämä asia työn alla?

• Tähän on vaikea vastata, sillä epäselväksi jää, mitä kysymyksiä on 
esitetty ja kenelle, keitä tarkoitetaan päätöksen tehneillä ja mistä 
päätöksestä on kyse. Mitä tällä kysymyksen asialla siis tarkoitetaan?

• Haluaako joku kommentoida asiaa?

• Halutessaan tästä voi keskustella esim. kysymyksen vastaajan kanssa 
seminaarin aikana tai ottaa yhteyttä esim. HOAY:n puheenjohtajaan

• Seuraava luento: Oppilasarviointi ja sen tavoitteet



Mitä voi tehdä tilanteessa, kun vierestä näkee, että kollegalla ei riitä pätevyys ja 
pedagogiset taidot opettaa luokkaansa? Rehtorille asiasta jo kerrottu. Ei tehoa. 
Vastuu järjestyksenpidosta ja muustakin jää muille koulun aikuisille.

Lm. Tapani Ervast

• Kun huoli kollegan toimista herää, tulee olla yhteydessä esihenkilöön, kuten tässä 
tapauksessa onkin toimittu. Asiassa tarvitaan selkeä perustelu ja näyttö, että 
kollega ei suoriudu tehtävistään, mikäli esihenkilö ei tätä vielä tiennyt.

• Tämän jälkeen esihenkilö on velvollinen keskustelemaan alaisen kanssa. Jos 
opettaja ei osaa, tulee ohjata täydennyskoulutukseen. Jos ei halua, voidaan 
ryhtyä kurinpidollisiin toimiin. Jos ei jaksa, tulee ohjata työterveyshuollon 
palveluiden piiriin.

• Mikäli näistä ei mikään auta, niin sen jälkeen esihenkilön tulee pohtia, onko 
henkilö tehtäviensä tasalla.

• Määräaikaisuuksissa määräaikaisuus päättyy jossain kohtaa. Toistaiseksi voimassa 
olevassa palvelusuhteessa em. Tukitoimien jälkeen tulee pohtia palvelusuhteen 
edellytysten toteutumista ja jatkoa.



KYSYMYS DIGITAALISESTA TASA-ARVOSTA Rikki menneen koneen 
tilalle tulee useimmiten toinen loppuun käytetty kone. Tämä on eriarvoistavaa ja 
asettaa opettajat heikompaan asemaan kuin Kaskon virastotyöntekijät.

Lm. Marjo Ollikainen

Keräämme vuosittain perusopetuksen ja lukioiden 
laitetarpeet laitekyselyllä (viime vuonna lukioiden 
tarpeet kerättiin useammalla erillisellä kyselyllä). 
Opettajakannettavia olemme hankkineet suoraan 
kyselyissä tai erillisissä hankintapyynnöissä koulujen 
ilmoittamat määrät. Pitkin viime vuotta olemme 
viestineet koulujen rehtoreille sekä vastuuopettajille 
toimituksien edistymisestä. Tämä koskee sekä tuota 
mainitsemaasi vuonna 2020 tehtyä tilausta, jonka 
laitteet lopulta toimitettiin elo-syyskuussa 2021 sekä 
2021 kesäkuussa tehtyä tilausta, jonka laitteista osa on 
toimitettu marraskuussa, mutta suurin osa on vielä 
toimittamatta tällä hetkellä. Laitteiden toimitusajat 
vaihtelevat tällä hetkellä noin puolesta vuodesta 
vuoteen, minkä takia väliaikaisratkaisuna on akuuttiin 
tarpeeseen ICT-tuella tarjota vain, mitä milloinkin on 
saatavilla (käytettyjä koneita tai oppilaskoneita).

Tämän vuoden perusopetuksen laitekysely on suunniteltu 
lähetettäväksi kouluille pian hiihtolomien jälkeen. Tilauksia 
pyritään edistämään tämän jälkeen mahdollisimman nopealla 
aikataululla, mutta jälleen on oletettavaa, että suuri osa 
laitetoimituksista menee loppusyksyyn tai jopa ensi vuoden 
puolelle.

Opettajille hankittavat laitteet ovat lähtökohtaisesti täysin 
samoja Helsingin kaupungin vakiomalleja kuin mitä hallinnon 
työntekijöillekin hankitaan. Pulaa on ollut ihan samalla tavalla 
hallinnon Helsinki1-kannettavista viimeisen vuoden aikana.

Oppilaskoneita hankittiin viime vuonna aiempaa kireämmän 
linjauksen mukaan puhtaasti budjettisyistä. Tämä on johtanut 
siihen, että monilla kouluilla on jouduttu tukeutumaan 
enemmän elinkaaren loppupuolella oleviin malleihin, mikä ei 
tietenkään ole ideaalitilanne.

Petteri Hyyppä
ICT-suunnittelija
Kasvatus ja koulutus



Perusopetuksen työsuojeluvaltuutetut 2022-2025

Timo Saarinen
310 80682
040 6618937
timo.saarinen@hel.fi

Hanna Näremaa-Perälä
310 86508 
040 1803707
hanna.naremaa-perala@hel.fi

Pihla Alava
310 31636
040 8285066
pihla.alava@hel.fi

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Palvelemme sinua turvallisuuteen, terveyteen ja työn sujumiseen liittyvissä asioissa. 
Voit olla yhteydessä kehen tahansa meistä.

Varpu Sivonen
310 83171
050 5849 621 
varpu.sivonen@hel.fi

Esihenkilöiden 
työsuojeluvaltuutettu



Tommi Rasilainen
työsuojeluvaltuutettu

puh. 09 310 20634
tommi.rasilainen@hel.fi

Varpu Sivonen
työsuojeluvaltuutettu
(esihenkilöt)

puh. 09 310 83171
varpu.sivonen@hel.fi

Pauli Valo
työsuojeluvaltuutettu

puh. 09 310 89398 
pauli.valo@hel.fi

Työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö sekä hallinto

Työsuojelupäällikkö Työsuojeluasiantuntija 
Jari Mäenmaa Marja Paukkonen
jari.maenmaa@hel.fi marja.paukkonen@hel.fi

mailto:Tommi.rasilainen@hel.fi
mailto:varpu.sivonen@hel.fi
mailto:pauli.valo@hel.fi
mailto:jari.maenmaa@hel.fi
mailto:marja.paukkonen@hel.fi


Yhteysopettajaseminaari

4.3.2022

Työsuojelun vastaukset
Hanna Näremaa-Perälä, Timo Saarinen, Tommi Rasilainen



Uupumus tulee jatkuvasta väkivallan pelosta. Mistä apu? Miksi opettajille ei 
tarjota automaattisesti erityisopettajan pätevöitymiskoulutuksia, joka ratkaisisi palkkakuopan ja 
vähentäisi uupumusta opetusjärjestelyitä monipuolistaen. 

Työsuojeluvaltuutettu: Hanna Näremaa- Perälä

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on kasvussa. Työhyvinvointikyselyiden perusteella kaikkia 
tapauksia ei ilmoiteta työsuojelupakissa. Ilmoittaminen on tärkeää työturvallisuuden kehittämisen 
kannalta. Työrauha on opettajille ja oppijoille yhteinen.
Työsuojelupakki-ilmoitus
• Yksilötuki: rehtori huolehtii tapahtuman käsittelystä ja tarvittavista tukitoimista. Huomioidaan 

mahdolliset jatkotoimet. Työsuojelupakissa fokus on työturvallisuudessa. 
• Työyhteisön kehittämisen välineenä: tapahtumat käydään yhdessä läpi kootusti 1-2 kuukauden 

välein ja sovitaan tai kerrataan toimintakäytänteet. Hyödynnetään turvallisuusympyrää.
• Linjajohto, työsuojelu- ja turvallisuustoimijat näkevät ilmoitukset uhka- ja väkivaltatilanteista. He 

saavat viikoittain koosteen edellisen viikon ilmoituksista. Työsuojelu seuraa ilmoituksia ja niiden 
vakavuustasoa ja ottaa mahdollisesti yhteyttä rehtoriin  tilanteen hallinnan tuen näkökulmasta

• Ilmoitustilastojen käsittely palvelukokonaisuus- ja toimialatasolla: uhka- ja väkivaltatilanne-
ilmoitukset käsitellään johdon kanssa sekä henkilöstötoimikunnissa usean kerran vuodessa. 
Käsittelyssä korostetaan ja kehitetään ennakointitoimia.

• Kehittämisen tuki: sekä MAPA että Hetipurku on kehitetty Työsuojelupakin ilmoitusten perusteella 
turvallisuuden hallinnan tueksi!

http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/osaamisen-kehittaminen-ja-koulutus/koulutus/Sivut/Erityisopettajan-opintojen-
tukeminen.aspx



Uupumus tulee jatkuvasta väkivallan pelosta. Mistä apu? Miksi opettajille ei tarjota 
automaattisesti erityisopettajan pätevöitymiskoulutuksia, joka ratkaisisi 
palkkakuopan ja vähentäisi uupumusta opetusjärjestelyitä 
monipuolistaen. 

VOI SAADA RAHALLISEN TUNNUSTUKSEN OPINTOSUORITUKSESTA
Henkilö on työn ohessa ja pääosin omalla kustannuksellaan suorittanut tutkinnon tai muun laajan 
opintokokonaisuuden, eikä henkilön palkkaus sen seurauksena nouse nykyisessä tehtävässä.
Esimerkkitapauksessa 60 op opintokokonaisuus, josta on työnantajalle merkittävää hyötyä voisi tuottaa 500 
euroa tunnustusrahaa (Menettelytapaohje: Opintosuorituksesta palkitseminen Kaskossa 4.10.2020)

OPINTOVAPAAN EHDOT OPETTAJALLE OVAT HYVÄT
Työnantaja voi kerran siirtää opintovapaan alkamista, mutta tämä lakisääteinen vapaa on myönnettävä.
Kysy lisää ehdoista luottamusmieheltäsi.

Lm. Marjo Ollikainen

ERILLISIÄ ERITYISOPETTAJAOPINTOJA TUETAAN PALKALLISELLA OPINTOVAPAALLA
pätevöityvälle luokanopettajalle  myönnetään palkallista virkavapaata korkeintaan neljän kuukauden ajan. 
(ehdot: hakija on luokanopettajaksi kelpoinen, työskennellyt kaupungilla vähintään 6 kk ennen virkavapaan 
alkamista, sitoutuu olemaan kaupungilla erityisluokanopettajan tehtävässä vähintään kaksi vuotta heti ja 
yhtäjaksoisesti koulutuksen jälkeen.

PALKKAKUOPPA RATKEAA VASTA SITTEN, KUN SAA VAIHDETTUA LUOKANOPETTAJAN VAKANSSIN 
ERITYISOPETTAJAKSI TAI ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI



Työsuojeluvaltuutettu: Timo Saarinen

• Siivouspalveluiden kilpailuttamisen myötä koulumme siivouksen taso on 
laskenut ja se näkyy koulun viihtyvyydessä. 

Tuntuu, että enää kenelläkään ei ole vastuuta siististä kouluympäristöstä. Pikkuhiljaa 
siivous "valuu" opettajalle. Minä esim. pyyhin taulun aamulla, kun siistijä ei sitä ole 
tehnyt. Lisäksi pyyhiin jatkuvasti tasoja, kun pölyä kertyy. Reklamointi jatkuvasti 
samoista asioista rehtorille turhauttaa rehtoria varmasti yhtä paljon kun minua. Ja 
niinpä huomaan siivoavani nykyään pedagogisten töiden lisäksi itse! 

• Siivouksen taso on pöyristyttävän huono. 
Koronan takia piti olla ns. tehostettu siivous. Luokissa ei käydä edes joka päivä. 
Oppilaiden pöydät pyyhitään 1-2 kerta kuukaudessa. Luokkien kokolattiamatot 
imuroidaan ehkä kerran kuukaudessa. Hanoja tai käsienpesuallasta ei pestä. Luokka on 
täynnä pöpöjä ja bakteereja. Eikö sopimusta voi irtisanoa, kun siivouksen jälki on näin 
huonoa?



Työsuojeluvaltuutettu: Timo Saarinen

• Toimiala tilaa palveluntuottajalta tilakohtaiseen laatuluokitukseen ja 
puhtaustasoon perustuvan siivouspalvelun.
• Palveluntuottaja sitoutuu sopimuksella tuottamaan tilatun palvelun.
• Palveluntuottaja nimeää kohteeseen palvelusta vastaavan henkilön
• Palveluntuottajalla on tilaajan hyväksymä reklamaatiomenettely – lomake. 
• Tilaajalla tai asiakkaalla on velvollisuus viivytyksettä tehdä yksilöity kirjallinen 

ilmoitus palvelun laadussa havaituista poikkeamista tai virheistä.
• Palveluntuottajan velvollisuus on korjata laatutasossa ilmenneet puutteet 

viipymättä ja veloituksetta.
• Asiakasta edustaa toimipisteen toiminnasta vastaava henkilö, esim. rehtori.
• Koulujen ja oppilaitosten puhtauspalveluista tarkemmin Helmessä
• Tarvittaessa yhteys työsuojeluvaltuutettuun

http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/talous-ja-hankinnat/puhtauspalvelut/koulut-ja-oppilaitokset/Sivut/default.aspx


Miten saa alulle prosessin koulun vaihtamisesta? Sisäilma on täynnä pölyä, joka käy 
keuhkoihin ja aiheuttaa väsymystä, silmien kirvelyä ja pääkipua. 
Työssä uupuu myös siksi, että oppilaiden tukitoimet ovat puutteelliset ja kaikki asiat 
kaatuvat luokanopettajan harteille.
• Avoimeksi julistettavista viroista lista kouluille tarkistettavaksi marras-joulukuussa. Tässä 

vaiheessa vakinaiset voivat tiedustella virkansa siirtoa rehtoreilta. >>Lomake toimipaikan 
vaihdosta

• Työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työskentely-ympäristöön
• Ilmoita turvallisuuspuutteista viipymättä esihenkilöllesi
• Ilmoita oireilusta työterveyteen
• Siivoukseen liittyvät puutteet tulee reklamoida (ks. edellinen kysymys)
• Kiinteistöön liittyvät puutteet ilmoitetaan esihenkilölle, joka kirjaa asian sähköiseen 

huoltokirjaan, josta isännöitsijä saa tiedon.
• Sisäilmaongelmien hoitoon on selkeä toimintamalli
• Sisäilmaan liittyvään oireiluun haetaan ratkaisua ensin toimipisteen sisäisin järjestelyin ja 

tukitoimin. Tarvittaessa järjestetään työterveysneuvottelu ja sovitaan jatkotoimista.
• Tarvittaessa käynnistetään tehostettu työkyvyn tukiprosessi, jossa tilannetta arvioidaan 

moniammatillisesti.

Työsuojeluvaltuutettu: Timo Saarinen

http://helmi.hel.fi/kasko/lomakkeet/Kaskon%20lomakkeet/vakinaisen-opettaja-toimipaikan-vaihto.doc
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Documents/2021%20Kasko,%20sis%C3%A4ilmaprosessi.pdf


Ruuan taso on ala-arvoista; varsinkin kasvisruuat. Ne ovat mauttomia ja luotaan pois 
työntäviä. Miten saisi ravitsevaa ja maukasta ruokaa kouluihin? Huono ravinto 
vaikuttaa työssäjaksamiseen. Luokanopettajalla kuitenkin oikeus ns. valvonta-
ateriaan.

• Ruokailu ja työn tauotus vaikuttavat jaksamiseen
• Kouluruoka valmistetaan ensisijaisesti oppijoille
• Ruokalistan laatimisessa huomioidaan ruuan hinta, ruuan ravintoarvo 

ja keskimääräinen maku
• https://yle.fi/uutiset/3-11148378 Helsinki 2.41 euroa
• Mitä opettaja voi tehdä? Palaute ruokaa valmistavalle yhtiölle, omat 

eväät?

Työsuojeluvaltuutettu: Hanna Näremaa-Perälä

https://yle.fi/uutiset/3-11148378


Ruuan taso on ala-arvoista; varsinkin kasvisruuat. Ne ovat mauttomia ja luotaan 
pois työntäviä. Miten saisi ravitsevaa ja maukasta ruokaa kouluihin? Huono 
ravinto vaikuttaa työssäjaksamiseen. Luokanopettajalla kuitenkin oikeus ns. 
valvonta-ateriaan.

Lm. Tapani Ervast

Paras tapa vaikuttaa kouluruoan tasoon on ahkera 
palautteen antaminen palveluntuottajalle. 

Palveluntuottajien logiikka ei ole mahdollisimman 
hyvän palvelun tuottaminen, vaan valitusten 
minimoinen. 

Jos valituksia ei tule, on oletus, että ruoanlaadussa 
ei ole vikaa.

Yleisiä joukkoruokailun haasteita:
• Resurssi tingitty ( raha, henkilöstö )
• Ateriat punnitaan kiloissa eli pyritään 

valitsemaan vähän kypsennyshävikkiä 
tuottavia raaka-aineita, joten tietyt raaka-
aineet esiintyvät usein. 

• Ruoat valmistetaan jossain ja niiden tulee 
kestää kuljetusta ja säilytystä.

• Maustaminen: neutraali.
• Laktoositon, maidoton ! useat ruoat.
• Raaka-aineiden tuntemus ja 

makumieltymykset
• Ammattitaidon puute?



Vaarallinen työmatka- kysymys 

• Työmatka on todella vaarallinen ja hirvittää sitä kulkea. 
Metrolta koululle johtava jalkakäytävä siis kyseessä. Se on aurattu puutteellisesti niin, 
että käyttöön jää vain kapea kaistale, joka puutteellisen hiekoittamisen vuoksi on niin 
liukas, että siitä meinaa usein valua autotielle. Tiellä puolestaan kulkee paljon 
raskasta työmaaliikennettä, rekkoja jne. Myös moni muu opettaja jakaa saman 
huolen. Pelottaa tietysti myös niiden oppilaiden puolesta, jotka kyseistä reittiä 
käyttävät.

• Huoleni koskee metrolta koululle johtavan tien kuntoa ja 
työmaaliikennettä. 

Ensinnäkin se on hyvin vaarallinen lapsille, mutta myös työntekijöille. En halua 
riskeerata omaa terveyttäni joka päivä kulkemalla hyvin liukasta, työmaaliikenteen 
tukkimaa tietä, jossa ei ole kunnon suojateitä. Rehtori on kuulemma asiasta sanonut 
eteenpäin, mutta tilanne ei ole muuttunut yhtään.

Työsuojeluvaltuutettu: Tommi Rasilainen



Vaarallinen työmatka- vastaus

• On tärkeää keskustella työmatkaturvallisuudesta työpaikalla. Vaikeissa olosuhteissa 
varataan enemmän aikaa työmatkaan. Kiirehtiminen voi aiheuttaa tapaturman ja 
pitkänkin poissaolon, joka on kaikille huonompi vaihtoehto.
• Työmatkaan liittyvät riskit tulisi tunnistaa – ja ennaltaehkäistä kouluttamalla ja tiedottamalla.
• Työsuojelupakkiin tehtyjen ilmoitusten käsittely on osa työpaikalla käytävää keskustelua
• Työturvallisuuskeskuksen ohjeistus työmatkaturvallisuuteen

• Työmatka ei varsinaisesti ole työaikaa. Työnantajan mahdollisuudet vaikuttaa työmatkan 
turvallisuuteen ovat vähäiset. – EK:n lainopillinen asiamies Timo Koskinen.
• Työmatkalla sattuneista tapaturmista, esimerkiksi kaatumisista ja liukastumisista, 

johtuvat sairauslomat ja -poissaolot aiheuttavat työnantajalle kustannuksia ja työntekijälle 
henkilökohtaisen elämän hankaluuksia.

• Työpaikan piha-alueella olevista turvallisuusongelmista ilmoitus kiinteistöhuoltoon BEM-
järjestelmän kautta. Työsuojelu voi tukea, jos tilanne ei korjaannu normaalitoimilla.
• Tukipalveluiden tasosta ja toiminnasta käydään jatkuvaa keskustelua.

• Julkisten kulkuväylien kunnossapidosta palautteet kaupungille. Syntyneistä vahingoista 
on mahdollista hakea vahingonkorvausta.

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/tyomatkaturvallisuus
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-kunnossapito/vahingonkorvaukset


Erityisen tuen oppilaat jakautuvat koulullamme epätasaisesti eri luokille. 
Näin ollen työn määrä luokanvalvojille on erilainen riippuen luokasta. 
Jotkut luokat tuntuvat nykyään erityisluokilta. Tuen papereiden 
täyttäminen, yhteydenpito vanhempiin ja erityisoppilaan opiskelun 
tukeminen vie käytännössä ys -ajan. Miten voisin vaikuttaa asiaan? 
Rehtorin kanssa asiasta on keskusteltu. 

Miten varmistetaan tasapuolinen resurssien jakautuminen inkluusion 
toteuttamisen innossa? Nyt pienluokasta isoihin ryhmiin integroituvat oppilaat 
vievät suuren osan tukiresurssia. Erityisope seuraa/menee 1-2 oppilaan tueksi isoon 
ryhmään, ja pienryhmässä, jossa jo on systeemiin luomana vakituinen tuki (pieni 
ryhmä, avustaja) on vain joitain oppilaita. Samaan aikaan jopa yli 25 oppilaan 
ryhmissä on useita erityisen tuen pysyvästi integroituja ja lisäksi tehostetun tuen 
oppilaita, ja luokanopettaja suuren osan tunneista yksin ryhmän kanssa.

Tilanne alkaa moninaisten vaatimusten kera olla erityisesti luokanopettajalle 
kohtuuton. Voitaisiinko kirjata oikeus riittäviin jakotunteihin ja muuhun resurssiin, 
tai määrätty pienempi ryhmäkoko myös silloin, kun erityisen tuen oppilas on 
kokoaikaisesti integroitu yleisopetukseen? 



• Kodin ja koulun yhteistyö on ys-aikaa
• Osa kodin ja koulun yhteistyöstä voi olla luokanvalvojan 

tehtävää. LV-korvausta maksetaan 6-9 luokkien 
ryhmänohjille. 1-5 lk:n luokanopettajille on varattava ys-
aikaa kaikkeen yhteistyöhön

• Pedagogiset asiakirjat ovat ys-aikaa siltä osin kun se 
edellyttää moniammattillista yhteistyötä

• Luokan-/ryhmänohjaaja kokoaa pedagogisiin 
asiakirjoihin tarvittavat tiedot tarvittavilta tahoilta 
(oppilasta opettavat opettajat, oppilashuolto, 
terveydenhoito, hoitotahot..)

• Huoltajan kanssa käydyt keskustelut pedagogisiin 
asiakirjoihin liittyen ovat ys-aikaa

• Rehtori päättää ys-ajan suuntaamisesta (keskustelun 
jälkeen). Jos aikaa on vähän, myös velvoitteita on vähän

Vastaus 1 / 2



Vastaus 2 / 2

• Ne opettajat, joilla on  ryhmissään tukea vaativia oppilaita, 
tarvitsevat enemmän ys-aikaa. Tehtävistä ja niihin käytettävästä 
ajasta on keskusteltava esihenkilön kanssa ja siitä olisi syytä 
informoida myös huoltajia 

• Luokan-/aineenopettaja ei ole erityisopettaja, 
eikä tarvitsekaan olla

• Oppilaalla on oikeus saada erityisopettajan antamaa tukea 
oppimiseensa, jos se asiakirjoihin on kirjattu

• Oppilaan oppimisen tavoitteet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä

Mitä kirjattu asiakirjoihin? Mihin tukeen on sitouduttu? Mikä 
on ollut tuen vaikuttavuus? Miten toisten ammattiryhmien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön on varattu ys-aikaa?



Erityisen tuen suunnittelijat ja luottamusmiehet 
tapaavat jälleen. Aiheina ovat:
• yksittäisen opettajan kohdalla kohtuuttomaksi paisuva työmäärä, syitä ja 

seurauksia
• aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyö - ohjeet ja käytäntö
• erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrä yleisopetuksen luokassa
• pedagogiset asiakirjat
• opetussuunnitelman toteuttamisen mahdollisuudet erityisessä tuessa
• päättöarviointi erityisessä tuessa
• oppivelvollisuuden pidentämisen pulmakohdat
• ote-opetuksen pulmakohtia



• Alueiden ja koulujen eriytymisestä on viestitty monin eri tavoin parin vuosikymmenen ajan. 
Yhtenä seurauksena myönteisen erityiskohtelun määräraha (Helsinki 1999),  Tasa-arvoraha 
(OKM),TVA-järjestelmä, joka tunnistaa vaativat ryhmät (neuvottelut HKI) pieni lisäys 
haastavien Pd-koulujen TVA-lisiin (neuvottelu HKI), monikieliset ohjaajat kouluvalmentajat, 
oikeus oppia hankkeen koulutukset, usean rehtorin lisäys suuriin peruskouluihin (TA) 
konsultoivat erityisopettajat (OAJ/Kunnat) ja niiden lisääminen? OKM:n esitys rahoituslain 
muuttamiseksi,  MUTTA nämä toimenpiteet EIVÄT RIITÄ

• Mihin eriarvoisuus voi johtaa: joidenkin koulujen kartteluun, opettajien saatavuuteen ja 
pysyvyyteen, huono-osaisuuden kierteeseen, 

• Mitä tarvitaan? Resurssia sekä opetukseen ja johtamiseen että oppilashuoltohenkilöstöön, 
lasten ja nuorten, perheiden tukeen, pitkäjänteistä työtä, toimenpiteiden arviointia, 
toimintatapojen arviointia ja kehittämistä, toisilta oppimista, työrauhaa, keskinäistä 
luottamusta, toimialojen yhteistyötä

• Mitä muuta?



VETO-opettajat ja 
konsultoivat erityisopettajat  

Lukuvuosi 2021-2022



VETO- opettajat ja konsultoivat erityisopettajat

VETO -opettajat
• Matalan kynnyksen konsultaatiota, 

jotta mahdollisimman monen 
oppijan opiskelu voisi toteutua 
omassa lähikoulussa.

• VETO konsultaatio on tarkoitettu 
Helsingin kaupungin kouluille. 

Konsultoivat erityisopettajat
• Valtakunnallinen kehittämishanke (OKM)
• Konsultaatio on suunnattu Helsingin ja koko 

HUS-alueen kuntien alueella olevat kouluille 
ja muille toimijoille. 
• Konsultaatiopyynnön voi tehdä koulu, hoitava 

taho, sosiaalitoimi tai muu taho olemalla 
yhteydessä konsultoivaan opettajaan. 
• Konsultaatioon tarvitaan aina huoltajan 

suostumus, kun puhutaan tietyn 
lapsen/nuoren asioista. 
• Konsultaatiopyynnön voi tehdä myös 

nimettömänä, jolloin lupaa huoltajalta ei vielä 
välttämättä tarvita.

35



Tavoite ja tehtävä
• Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja 

nuoren koulunkäyntiä ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen 
sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston 
kanssa. 

• Konsultaation tehtävänä on tukea koulujen henkilöstöä, jotta 
mahdollisimman monen oppilaan koulunkäynti omassa 
lähikoulussa toteutuu.

• Kenelle?
• Konsultaatio on tarkoitettu esi- ja  perusopetusikäisille lapsille, nuorille ja 

heidän kouluilleen. 
• Konsultaatiopalvelua voi pyytää myös ennaltaehkäisevästi, jos koululla 

herää huoli oppilaasta tai ryhmästä. 

36



Milloin?

37



Mitä ohjaus ja 
konsultaatio voi olla?
• Esimerkiksi mitä?
• Asiantuntijakonsultaatio 
• Ohjaukselliset keskustelut omalle koululle
• Ryhmän tai yksittäisen oppilaan haastavan 

koulutilanteen jäsentäminen ja tukikeinojen 
suunnittelu yhdessä työryhmän/opettajan 
kanssa
• Opettajan työn tukeminen 
• Koulutukset/ luennot
• Tukimateriaalin ja apuvälineiden suosittelu 

38



Konsultoivat VETO 
(vaativan erityisen tuen)-opettajat
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VETO -opettajat

Naulakallion koulu
• Ennakointi ja yhteistoiminnallinen 

ongelmanratkaisu koettelevissa 
kasvatustilanteissa. Käytöksellä 
oireilevien oppilaiden konsultoiva 
tuki kouluille. Mapa-
toimintamalliin liittyvät 
konsultaatiot.

• Jenni Halén
• puh. 040 779 8159

jenni.halen(at)edu.hel.fi 

Solakallion koulu
• Autisminkirjon ja kehitysvammaisten 

oppilaiden luokkien (TOI, POY ja AUT) 
ohjaus ja konsultointi. Lisäksi kaikki 
oppilaiden henkilökohtaisiin 
apuvälineisiin liittyvät asiat. 

• Eeva-Kaisa Alamäki 
p. 040 3347 600 
eeva-kaisa.alamaki(at)edu.hel.fi
• Paula Perälä

p. 040 3347 601
paula.perala(at)edu.hel.fi
• Johanna Helenius

p. 09 310 88726
johanna.m.helenius(at)hel.fi

40
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VETO -opettajat

Sophie Mannerheimin koulu 

• Tuettujen erityisluokkien ja 
tuettujen erityisluokkien koulujen 
ohjaus ja tukeminen, psyykkisesti 
oireilevat oppilaat, erityisen tuen 
oppilaat, nepsy-oppilaat, 
erikoissairaanhoidossa olevan 
oppilaan opetusjärjestelyt. 

• Nepsy ja somatiikka 1-9lk
• Ina Kivalo 
• puh. 040 1591143 

ina.kivalo@edu.hel.fi
• 1-6lk 

• Tanja Hartikka
• puh. 040 665 7430 

tanja.hartikka@edu.hel.fi
• Jere Nurmi 

• puh. 040 170 3118 
jere.Nurmi@edu.hel.fi

• 7-9lk 
• Vuokko Haukka 
• puh. 040 336 2154 
• vuokko.haukka@edu.hel.fi
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Päätoimiset konsultoivat 
erityisopettajat



Konsultoivat erityisopettajat

• esi-6lk 
• Kaisa Ruotsalainen
• Puh. 040 6624059
• kaisa.ruotsalainen(at)edu.hel.fi                        

• 7-9lk (toisen asteen nivel), VAATU-
konsultaatio
• Riikka Vuorenmaa
• Puh. 040 1799640
• riikka.vuorenmaa(at)edu.hel.fi  

• Ruotsinkielinen konsultaatio esi-9.lk 
• Marica Enlund
• Puh. 040 7592984 
• marica.enlund(at)hel.fi

• Konsultoivilla erityisopettajilla Kaisa 
Ruotsalainen, Riikka Vuorenmaa ja Marica
Enlund on käytössä lukuvuonna 2021–2022 
yhteiset soittoajat, voit soittaa heille kaikissa 
konsultaatioasioissa. 
• ma klo 11.00–12.00  
• ke klo 11.00–12.00
• pe klo 8.00–9.00  

• Muuna aikana sovi soittoaika sähköpostitse. 
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Miten Kasko voisi kannustaa opettajia entistä enemmän keskittymään 
opettamiseen eli ydintehtävään? 

Lm. Jukka Talvitie

• Johtamisen tehtävä on allokoida organisaation resurssit tavoitteiden kannalta 
mielekkäällä tavalla. Meille tulevan palautteen perusteella näyttää siltä, että Kaskon 
hallinnosta kouluille tulevat viestit ohjaavat kouluja ja siis myös opettajia käyttämään 
aikaansa ja energiaansa aikuisten keskinäiseen keskusteluun ja papereiden tuottamiseen. 

• Meillä on kuitenkin kouluja, joissa osaava ja rohkea rehtori johtaa omaa yksikköään niin, 
että kaikki tekeminen palvelee lasten ja nuorten kasvua ja oppimista. Tämä ei kuitenkaan 
pelasta rehtoria sälätyöltä eikä turhalta tuntuvalta paperin pyörittämiseltä. 

• Lisäksi osaavilla ja rohkeilla opettajilla on virkamiehinä opv-työajassa paljon vastuuta 
oman työaikansa käyttämisestä. Tämä kuitenkin yhteisöllinen asia, koska työn rajaaminen 
ja työajan suuntaaminen lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemiseen onnistuu 
kunnolla vain yhdessä tehden. 



Sijaisten hankinta: kuulisin siitä hieman lisää, että miten tätä asiaa on mietitty 
kehitettävän parempaan suuntaan.

Lm. JukkaTalvitie

Mutta jotain on siis neuvottelurintamallakin tehty
• Paikallinen sopimus OVTESia suuremmasta huojennuksesta 

apulaisrehtoreille
• Paikallinen sopimus lukion rehtorin ja apulaisrehtorinviran haltijan 

pienemmästä opetustuntimäärästä 
• Paikallinen sopimus viikkotuntien lukemisesta suurten koulujen 

johtamiseen osallistuville opettajille
• OVTESiin on tullut mahdollisuus isoissa kouluissa käyttää 6 

vuosiviikkotuntia hallinnollisiin töihin
• Samoin on tullut mahdollisuus jokaisen opettajan kanssa sopia 24 

tunnin käyttämisestä koulutukseen tai esimerkiksi hallinnollisiin töihin
• OVTESin rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden palvelussuhteen ehtoja on 

parannettu
• OVTES velvoittaa tekemään suunnitelman rehtoreiden työajan 

etukäteen
• Sinänsä rehtoreiden työaika on hyvin selkeästi rajattu minuutilleen, 

työajan jälkeen ei pitäisi/ saisi tehdä mitään, koska rikkoo 
virkaehtosopimusta

Kysyjä on edunvalvonnan ytimessä. 
Opettajat ja rehtorit ovat vähitellen 
lisääntyvän työn kanssa samassa 
tilanteessa kuin sammakko hiljalleen 
lämpiävässä vedessä. 
Palkatta työtä tekevät opettajat ja 
rehtorit ovat myös samassa tilanteessa 
kuin aviopuoliso joka suojelee ja 
piilottelee puolison alkoholin käyttöä 
lastensa edun nimessä. Näin hän on 
osa ongelmaa eikä ratkaisua. Tässäkin 
asiassa on kissa jo moneen kertaan 
nostettu pöydälle eli viety sinnikkäästi 
vuodesta toiseen monipuolisesti eri 
tavoin johdon tietoon. Kun alkoholisti 
ei suostu muuttumaan, ainoa terve 
toimintatapa on lasten edun nimissä 
lähteä kävelemään. 



Sijaisten hankinta. . . J A T K U U
Lm. JukkaTalvitie

• Vuosityöaikakokeiluilla haettiin selkeää rajausta opettajan työaikaan kuitenkaan tässä 
onnistumatta,

• Järjestelyeristä on suunnattu kahteen kertaan palkankorotusrahaa koulukohtaiseen 
kehittämisrahaan, jota voi ja käytetäänkin hallinnollisten tehtävien korvaamiseen

• Isoihin kouluihin on saatu kokonaistyöajassa olevat virka-apulaisrehtorit ja osaan jopa 
kaksi

• Rehtoreiden työnkuvaan ja työmäärään liittyvistä ongelmista on viety johdolle viestiä 
vähintään vuosittain hyvällä ja pahalla kiihtyvällä tahdilla ainakin vuodesta 2006

Ammattiyhdistyksen idea on tarjota rakenne, jolla yhteisrintamassa voidaan rajoittaa 
työnantajan (mieli)valtaa. Valitettavasti siinä kohdassa, kun meitä on kuultu ja nyökytelty 
ymmärtävästi, mutta työnantaja jatkaa kaikesta huolimatta italialaista lakkoaan, on jonkun 
jäsenen kerta kaikkiaan luottamusmiesten tuella asetettava stoppi ilmaiselle työlle ja 
kertoa tästä muillekin! Tämä ei ole kivaa, aiheuttaa monenlaista tunnekuormaa, 
pahimmillaan ristiriitoja työyhteisössä, mutta on silti ainoa keino sen lisäksi, että vaihtaa 
alaa. 


