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KIKY-LAUANTAI JA OPETTAJIEN TYÖNKUORMA 

HOAY:n edustajat ovat toimittaneet Kaskon johdolle yhteysopet-
tajilta kerättyä palautetta opettajien työtä kuormittavista teki-
jöistä. Samassa yhteydessä toimitettiin koko jäsenistöltä kerättyä 
palautetta kiky-ajan käytöstä kouluilla.

TIETOSUOJATENTIN SUORITTAMISELLE JATKOAIKA 

Tentin suorittamiseksi on annettu lisäaikaa 30. marraskuuta asti.

Kaikkien kaupungin työntekijöiden, jotka käsittelevät työssään 
henkilötietoja, on kouluttauduttava tietosuojan oikeaoppiseen 
käyttöön. Vaatimus tulee uudesta EU:n yleisestä tietosuoja-ase-
tuksesta.

Tietosuojan peruskoulutuksen verkkoaineisto löytyy Helmestä. 
Ilmoittautuminen koulutukseen ja lopputentti suoritetaan koulu-
tuskalenterin kautta. Tentin suorittaneille lähetetään todistukset 
sähköpostitse 3kk sisään suorittamisesta.

HAE NYT VUODEN 2019 TYÖMATKASETELEITÄ 

Vuoden 2019 työmatkaseteleiden hakuaika on alkanut. Työ-
matkaseteleitä haetaan ensisijaisesti sähköisesti Helmen kautta. 
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsit-
telyaika on noin kuukausi.

Vakituiset työntekijät voivat hakea koko vuodeksi seteleitä kerral-
la, määräaikaiset taas työsuhteen pituuden mukaan. Työ-
matkasetelit postitetaan palkkajärjestelmässä olevaan kotiosoit-
teeseen.

Työmatkasetelien sijaan voi hakea polkupyöräetua eli rahallista 
etua polkupyörän hankkimista varten. Jo haettuja työ-
matkaseteleitä ei voi jälkikäteen vaihtaa polkupyöräetuun.
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HELSINKILÄINEN NÄKÖKULMA EDUNVALVONTAAN  14.11.2018+

TYHJÄT TUOLIT 

Täl lä palstal la t iedotetaan 
HOAY:n järjestämistä tilaisuuk-
sista ja koulutuksista. Myös lop-
puunmyydyt tapahtumat ovat 
listalla muistuttamassa lipun lu-
nastaneita.  

TAPAHTUMIA 

Ahola Torikka show 17.11. Hart-
wall Arena loppuunmyyty 

Stages – Aventur 25  20.11. 
Savoy-teatteri, loppuunmyyty 

Lemminkäinen 24.11. Kansal-
listeatteri, loppuunmyyty 

Club For Five 1.12. Musiikkitalo   
loppuunmyyty 

Pikkujouluristeily Tallinnaan 
8.12. loppuunmyyty 

TUHKIMO– baletti Kansallisoop-
perassa 8.12. loppuunmyyty 

Emma Salokoski 17.12. Kallion 
kirkko, loppuunmyyty 

The Symphonic Pink Floyd show 
14.12. Helsingin Jäähalli,  
loppuunmyyty 

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 

Sketsijengi, Peacock-teatteri. 
Tammi-maaliskuu. 

Talvisirkus Rakkaus, Kaapeliteh-
das to 10.1.19.  

http://hoay.fi
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SAIRAUSPOISSAOLOJEN MYÖNTÄMISKÄYTÄNTÖ  

Kaskossa on 1.1.2018 alkaen voimassa yhtenäinen sairauspoissaolo-
jen myöntämiskäytäntö. Esimies voi harkintansa mukaan myöntää 
sairausloman ilman todistusta, enintään 5 kalenteripäivää tai 7 
päivää silloin, kun se päättyy vapaapäiviin ja poissaolo jatkuu niiden 
jälkeen (ma-su). 

Esimies päättää työkykyä koskevan keskustelun perusteella ensin 1-
3 päivän poissaolosta ja sen jälkeen harkintansa mukaan lisäpäivistä 
enintään 3 päivää kerrallaan. Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia, 
että poissaolosta sovitaan esimerkiksi apulaisrehtorin kanssa.

Esimies ei arvioi henkilön terveydentilaa vaan työntekijä 
keskustelee esimiehen kanssa työhön paluun ajankohdasta riippuen 
sairauden laadusta ja henkilön terveydentilasta.

Työntekijällä itsellään on aina vastuu omasta terveydestään ja 
sairauden hoidosta.

Esimies voi niin harkitessaan vaatia todistuksen jokaiselta 
työkyvyttömyyspäivältä.

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 

Työterveyshuolto tarjoaa kausi-influenssarokotuksen kaupungin 
henkilöstölle. Ota mukaan Kela-kortti ja mieluiten kuvallinen 
henkilöllisyystodistus.

Työterveys Helsingissä, os. Helsinginkatu 24, rokotuksen saa

* ilman ajanvarausta viikoilla 44 ja 46, ma-to klo 8–18, pe klo 8–15

* ajanvarauksella viikolla 47 ja 48

Tarkista muut rokotuspisteet ja ajankohdat Helmestä.

YHDESSÄ LIIKKUMAAN KAMPANJA PÄÄTTYI 

Kaskon työyhteisöt ovat voineet hakea määrärahaa työajan ulko-
puolella tapahtuvaa yhteistä liikkumista varten. Nyt hakulinkki on 
suljettu, koska toimintaan varattu määräraha on käytetty.

Kaskon hallinto vastaanotti hakemuksia lähes 170 työyhteisöltä.
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Amos Rex –opaskierros.  

Yhdestoista hetki, Kansallisteat-
terin ensi-ilta pe 15.3.19.  

Chess-musikaali Svenska 
Teatern, ti 26.3.19. 

Kylpylämatka Tallinnaan 5. –7.4. 
2019 

Flow-festivaali 9.-11.8.19 

KOULUTUKSIA 

Palkkauksen ABC 19.11. Akava-
talo 

Lukioilta, 19.11. Akavatalo 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetta-
jien koulutus 27.11. Akavatalo 

Yhteysopettajakoulutus, 8.–10.3. 
2019, Tallink Silja 

Eläkeinfo,maaliskuu 

Järjestötoiminta tutuksi, 
huhtikuu 

Työttömänä kesällä?, Opettajien 
työttömyyskassan koulutus, 
huhtikuu 

Yhteysopettajakoulutus, 
26.10.2019, Hanaholmen, Espoo
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