
 

OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistys ry. 
www.oajkeskipohjanmaa.fi Sivu 1 
 

OOOAAAJJJ:::nnn   KKKoookkkkkkooolllaaannn   pppaaaiiikkkaaalllllliiisss---

yyyhhhdddiiissstttyyysss   rrryyy   tttiiieeedddooottttttaaaaaa   
 

 

12.3.2014 
 

VAPAAEHTOISISTA VIRKAVAPAUKSISTA, NS. SÄÄSTÖVAPAISTA 
 

OAJ vastustaa kaikkia varhaiskasvatukseen ja opetukseen kohdennettuja leikkauksia. 

Päiväkotien ja koulujen opettajien poissaolot aiheuttavat käytännön ongelmien lisäksi 

moraalisia, eettisiä, juridisia ja taloudellisia ongelmia. 

Opetusalalla vapaaehtoiset palkattomat vapaat ilman sijaista eivät ole mahdollisia.   

 

Tämän vuoksi OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistys ry vetoaa kaikkiin jäseniinsä. 

Opettajat eivät voi ottaa sellaisia virkavapauksia, joiden seurauksena lapset, op-

pilaat ja opiskelijat jäävät ilman ryhmässä tai luokassa toimivaa opettajaa. 
 

Alla tarkemmat selvitykset ja perustelut vetoomukselle viranomais-

päätöksineen. 
 

MORAALISIA ONGELMIA 

 

Erilaiset vapaaehtoiset palkanleikkausjärjestelyt tarkoittavat yleensä sitä, että opettaja 

on poissa opetustyöstä. Toisen opettajan huolehtiessa poissaolevan opettajan oppilais-

ta myös opettajan omat oppilaat jäävät ilman normaalia opetusta. Oto-korvausta ei 

makseta koska kyse on lomautuksen vaihtoehdosta ja palkkasäästöistä. 

Käytännössä viiden päivän poissaolo tarkoittaa kahden luokan viikon työn häiriinty-

mistä. Mikäli esim. 50 opettajaa on vapaaehtoisesti viikon pois töistä, häiriintyy 100 

viikon opetus.  

 

EETTISIÄ ONGELMIA 

 

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä. Tällaisen 

professioammatin luonteeseen kuuluu ammattietiikka. Monet ammattikunnat ovat 

kautta aikojen sitoutuneet eettisiin ohjeistoihin, jotka ilmaisevat ammatin edellyttämää 

asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Opettajan ammatti edellyttää, että teh-

tävään valitut edustajat toimivat työssään korkeaa ammattietiikkaa noudattaen ja että 

yhteiskunta voi luottaa ammatin edustajien toimivan eettisesti ammatin kaikissa, usein 

myös vaikeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa. Järjestömmekin on hyväksynyt 

opettajan eettiset periaatteet. OAJ edellyttää jäsenistönsä ja järjestön toimijoiden 

huomioivan nämä periaatteet.  

Opettaja hoitaessaan tehtävänsä vastuullisesti mm. 

 edistää kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksia, 

 edustaa ennen kaikkea oppijan oikeuksia ja etuja, tarvittaessa kriittisestikin, 

 pitää huolta siitä, että kaikille oppijoille kuuluvat samat yhteiskunnan jäsenen oikeu-

det ja velvoitteet. 
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Ammattietiikka ei perustu pakkoon tai ulkopuoliseen valvontaan vaan sisäistettyyn 

käsitykseen ammatin moraalisesta vaativuudesta. 

Töistä pois jättäytyminen ilman, että oppilaiden oikeudet turvataan, ei ole ammattieet-

tisesti kestävä ratkaisu. 

 

JURIDISIA ONGELMIA 

 

Perusopetuslaki edellyttää, että oppilas saa jokaisena koulupäivänä opetussuunnitel-

man mukaista opetusta. Oppilailla on myös joka päivä ja jokainen oppitunti oikeus 

turvalliseen kouluun.  

Opettajien poissa ollessa oppilaiden lain suomat oikeudet eivät toteudu. Lainsäädän-

nön kannalta erityisen haastavia ovat pienluokat, erityisen tuen oppilaat sekä taito- ja 

taideaineet. 

Vapauttaessaan opettajan viranhoidosta ilman mahdollisuutta sijaisopettajaan ei voida 

turvata oppilaan oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja turvalliseen 

oppimisympäristöön. 

Varhaiskasvatuksessa vastaavasti toimintaa säätelevät mm. päivähoitoasetuksen mää-

räykset lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvusta. Suhdeluku voidaan ylittää vain yl-

lättävissä ja ennakoimattomissa tilanteissa.  
Päättäessään virkavapaudesta joutuu rehtori tai johtaja ottamaan itselleen vastuun lainvastai-

sesta tilasta.  

Vahinko- tai onnettomuustilanteen johtaessa oikeusprosessiin, joudutaan toteamaan rehto-

rin/koulunjohtajan itse synnyttäneen ja hyväksyneen perusopetuslain vastaisen tilanteen ja si-

ten syyllistyneen virkarikokseen. 

Julkisuudessa paljon ollut Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiossa (26.9.2013 nro R 12/1098) 
määrättiin liikuntatunnilla loukkaantuneen tytön koulun rehtorille virkavelvollisuuden rikko-

misesta sakkoja 680 €. 

Tämän lisäksi syyllinen joutuu maksamaan sekä omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut n. 

20 000 €. 

Erillisenä omana oikeudenkäyntinään käsitellään vielä vanhempien ja loukkaantuneen tytön 

vahingonkorvausvaatimukset yhteensä 43 139,74 €. 

 

OPETTAJAA EI SAA MÄÄRÄTÄ OTOKSI 

 

Kunnallisen viranhaltijalain mukaan viranhaltijan on suoritettava omaan virkasuhtee-

seen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia sään-

nöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Opettajan 

virkavelvollisuuksiin ei kuulu mm. toiseen virkaan kuuluvien tehtävien hoito il-

man suostumusta. Vaikka opettajan virkaan kuuluvista tehtävistä ei ole enää yksi-

tyiskohtaisia säädöksiä koulutusta koskevassa lainsäädännössä, tulee opettajalle mää-

rättävien tehtävien liittyä opettajan omaan työnkuvaan.  

Jos toisen opettajan sijaistamistarve johtuu äkillisestä sairastumisesta tms. odottamat-

tomasta esteestä eikä muuta sijaista heti saada, niin mahdollisuuksien mukaan opetta-

jalle suositellaan suostumuksen antamista.  

Jotta äkillisen poissaolon haittavaikutukset koulunpidolle voitaisiin minimoida, tulee 

huomioida mm. oppilasturvallisuus molempien luokkien osalta. Sijainen pitää kuiten-

kin aina pyrkiä hankkimaan niin pian kuin mahdollista.  

Toisen opettajan luokasta huolehtiminen ei ole luokan opettamista vaan käytännössä 

vain sitä, että opettaja oman luokkansa opettamisen ohella käy ohjaamassa toisen 

opettajan oppilaat luokkaansa ja antaa heille ohjeet itsenäiseen työskentelyyn. Tämän 
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jälkeen opettaja käy mahdollisuuksien mukaan katsomassa ryhmän työskentelyä oppi-

tunnin aikana sekä viimeistään oppitunnin loppuessa käy päästämässä oppilaat väli-

tunnille.  

Suostuessaan otoksi vastaa opettaja yhdessä oppilaitoksen rehtorin kanssa poik-

keusolosuhteiden opetusjärjestelyistä. 
    

PÄIVÄHOITOLAIN HENKILÖSTÖMITOITUSMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaisia ryhmäkokomääräyksiä tulee noudattaa kai-

kissa olosuhteissa. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuva henkilöstön poissaolo ei ole peruste 

poiketa aikuisten ja lasten välisestä suhdeluvusta.  

Päiväkodin toiminnasta vastaavat ovat vastuussa siitä, että toiminta on aina säädösten mukais-

ta. Erityisesti tiedossa olevat poikkeavat tilanteet on suunniteltava erityisen huolella. 

 

PÄIVÄHOITOLAIN JA -ASETUKSEN MÄÄRÄYKSET 
 

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatus-

tehtävissä olla vähintään yksi säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään 

seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle 

kolmevuotiasta lasta kohden. 

Vastaavasti enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee 

olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö. 

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävissä toimivista työntekijöistä joka kolmannella 

tulee olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN JA EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN TEKEMIÄ 

PÄÄTÖKSIÄ 

 

Sijaiskielto 

Kemin kaupunginhallituksen päätöksestä, jossa edellytettiin, että opetus tulee hoitaa 

kolmen ensimmäisen poissaolopäivän ajan ilman sijaista, kanneltiin Lapin aluehallin-

tovirastolle. Kantelun käsittelyn aikana päätöstä muutettiin siten, että siihen lisättiin 

sana pääsääntöisesti. Lopullinen päätösvalta sijaisen ottamisessa annettiin siten rehto-

rille. 

Aluehallintovirasto kehotti kaupunginhallitusta ja koulutuslautakuntaa seuraamaan 

säännöllisesti tilannetta ja huolehtimaan siitä, että oppilaiden perusopetuslain mukai-

nen opetus ja erityisoppilaiden oikeus tarvitsemaansa tukeen toteutuu kaikissa tilan-

teissa. 

Päätös korostaa sitä, että rehtoreiden on tärkeää tiedostaa vastuunsa sijaisjärjestelyiden 

osalta ja toimia sen mukaisesti. Sijainen on palkattava aina, kun tilanne sitä edellyttää 

sijaistarpeen pituudesta riippumatta. Säästöperuste ei oikeuta loukkaamaan oppilaiden 

lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. 

 

Säästövapaat ja sijaiskielto 

OAJ:n Lempäälän paikallisyhdistys kanteli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-

tolle opettajien vapaaehtoisista palkattomista vapaapäivistä. Alla otteita AVI:n kan-

nasta. 

Selvitysten mukaan Lempäälän kunnan opettajien vapaaehtoisten palkattomien virka-

vapaiden järjestelyissä on lähtökohtana ollut kuten esimerkiksi opettajien sairaus- tai 

koulutuspoissaolojen aikana koulun sisäiset järjestelyt siten, että koulutetut ja koulu-

yhteisössä tutut vakinaiset koulunkäyntiavustajat määrätään vapaaehtoisella palkka-
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vapaalla olevan opettajan sijaiseksi rehtorin määräyksellä.  Vapaaehtoisten palkatto-

mien vapaiden aikana on pyritty noudattamaan soveltaen opetus- ja työsuunnitelmaa 

sekä työjärjestyksiä niin, ettei perusopetuksen tai lukio-opetuksen määrä tai laatu tosi-

asiallisesti heikkenisi. Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden aikana on hyödynnetty 

muun muassa koulukohtaisia teemapäiviä, retkipäiviä ja esimerkiksi yläkoulujen osal-

ta työelämään tutustumisviikkoja. 

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan ilmeistä kuitenkin on ollut, että kun kouluilla 

on ollut säästövapaiden aikana vajausta pätevästä opetus- ja valvontahenkilökunnasta 

ja joillakin kouluista myös kaksi luokkaa yhden rehtorin tai opettajan/avustajan vas-

tuulla oppilaiden oikeudet perusopetuslain 30 §:n mukaiseen opetukseen ja perusope-

tuslain 29 §:n tarkoittamaan turvalliseen opiskeluympäristöön ovat vaarantuneet. 

Aluehallintovirasto katsoo, että oppilaiden oikeus perusopetuslain 17 §:n ja perusope-

tuslain 30 §:n tarkoittamaan opetussuunnitelman mukaiseen erityisopetukseen ja sen 

edellyttämään riittävään henkilökohtaiseen ohjaukseen ei ole tällaisissa opetusjärjeste-

lyissä toteutunut. 

Oppilaiden yhdenvertaisten oikeuksien ja lapsen edun näkökulmasta arvioiden alue-

hallintovirasto toteaa, että sellaiset opetusjärjestelyt, joilla tosiasiallisesti heikennetään 

perusopetuksen laatua ja määrää, eivät ole lapsen edun mukaisia ja että opetuksen 

määrän ja laadun heikentäminen on lapsen edun vastaista. Eduskunnan apulaisoikeu-

sasiamiehen tulkinnan (21.12.2000/311/) mukaan sellaisten julkisen vallan toimien, 

jotka johtavat tällaisiin heikennyksiin, ei voi katsoa olevan sopusoinnussa sen YK:n 

lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen keskeisen vaatimuksen kanssa, jonka mu-

kaan kaikissa lapsia koskevissa hallintoviranomaisten toimissa on otettava ensisijai-

sesti huomioon lapsen etu. Perusopetuksen määrää ja laatua tosiasiallisesti heikentävät 

järjestelyt eivät ole apulaisoikeusasiamiehen mukaan myöskään sopusoinnussa sen 

julkiselle vallalle perustuslaissamme asetetun velvoitteen (perustuslain 22 §) kanssa, 

jonka mukaan sen tulee turvata aktiivisin toimin perusoikeuksien toteutuminen. 

 

Päivähoidon suhdelukujen noudattaminen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen (STU917A) Raaseporin var-

haiskasvatuspalvelujen järjestämistä koskevaan kanteluun, joka liittyi päivähoitolain 

ja -asetuksen noudattamiseen päiväkodissa erityisesti sijaisuusjärjestelyjen osalta. 

Ratkaisussaan aluehallintovirasto kiinnittää huomiota siihen, että päivähoitoasetukses-

sa säädettyä henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosi-

lomien sekä muiden tilapäisten poissaolojen aikana varautumalla niihin etukäteen riit-

tävällä varahenkilöstöllä. 

Aluehallintovirasto toteaa, ettei asetuksen sallima poikkeaminen säädetystä aikuisten 

ja lasten välisestä suhdeluvusta saa johtua henkilöstön poissaoloista. Päivähoitoasetus 

ei myöskään salli sellaista tulkintaa, että lasten ollessa 5 – 6-vuotiaita, ”isoja” lapsia, 

voitaisiin sen perusteella poiketa koulutetun henkilöstön määrästä. 

Ratkaisussa todettiin myös, ettei ryhmäavustajaa voida lukea mukaan kasvatushenki-

löstöön eikä ottaa mukaan asetuksen mukaisiin suhdelukuihin. Aluehallintoviraston 

mukaan lapsen oikeus erityisopetukseen tai -tukeen ei saa vaarantua puutteellisten si-

jaisjärjestelyjen takia. 

 

OAJ:N KOKKOLAN PAIKALLISYHDISTYKSEN JÄSENET EIVÄT VOI 

OSALLISTUA SELLAISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN, JOTKA JOHTA-

VAT LAKIRIKKOMUKSIIN. 


