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• Pieni merenneito 6.9.2019,
Loppuunmyyty

OAJ ja HOAY kiinnittävät tänä lukuvuonna erityistä huomioita
opettajien työhyvinvointiin. Jos koet työssäsi erityisen suurta
kuormittavuutta, keskustele asiasta esimiehesi kanssa. Ole tarvittaessa yhteydessä luottamusmieheesi tai työsuojeluvaltuutettuihin.

• Islanninhevoset la 7.9. Loppuunmyyty

OPETTAJAN TYÖAIKA

TAPAHTUMIA

• Sapiens 4.10. Kansallisteatteri,
Myynnissä
• Kaj Chydenius 80
v. 27.10.2019 Finlandia talo,
Loppuunmyyty
• Jarkko Tamminen
show 31.10.2019 Peacock,
Loppuunmyyty
• J. Karjalainen, 16.11.2019
Kulttuuritalo, Loppuunmyyty
• Making of Lea, 22.11. Komteatteri, Loppuunmyyty
• Semmarit 30 v 23.11. Finlandia-talo, Loppuunmyyty
• Risteily Tallinnaan Viking Line
7.12. TULOSSA
• FORK… So this is
Christmas? 14.12.2019 Savoyteatteri, Loppuunmyyty
• We will rock you, 16.5. 2020
Messukeskus, Loppuunmyyty

Perusopetuksessa lukuvuodeksi palkatun päätoimisen opettajan
työaika koostuu seuraavasti
1. Oppitunnit sekä niiden suunnittelu ja jälkityöt. Suunnittelu ja
jälkityöt ovat aikaan ja paikkaan sitomatonta ja opettaja päättää itse niihin käytettävän ajan määrän.
2. Erityistehtävät, esim. tietotekniikan vastuuoopettaja
3. YS-aika 126 tuntia vuodessa, joka sisältää 12 tuntia kiky-aika
4. Veso-päivää
5. 12 tuntia kiky-aikaa
Lukiossa työajat ovat seuraavat:
1. Oppitunnit sekä niiden suunnittelu ja jälkityöt. Suunnittelu ja
jälkityöt ovat aikaan ja paikkaan sitomatonta ja opettaja päättää itse niihin käytettävän ajan määrän sekä muut sopimukseen kuuluvat tehtävät.
2. Lukioresurssi
3. YS-aika on Helsingissä 78,5 tuntia vuodessa, joka sisältää 12
tutia kiky-aikaa.
4. Veso-päivää
5. 12 tuntia kiky-aikaa
Luottamusmiehet auttavat työaikoihin liittyvissä asioissa.
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DIGI-MERKIT
KOULUTUKSIA
• ERITYISOPETUSILTA 9.9.2019
• Uusien yhteysopettajien
koulutus 17.9. 2019
• Virka- ja työehtosopimuksen
ABC 26.9.2019, Tulossa
• Tietotekniikka/AV-opettajat
1.10.2019, Tulossa
• Yhteysopettajaseminaari
26.10.2019, Kulttuurikeskus
Hanaholmen, Tulossa
• Palkkauksen ABC 28.11.2019,
Tulossa
• Yhteysopettajaseminaari
6.–8. 3. 2020

KASKO:n tietostrategiassa on tavoitteena, että kaikki kaupungin
opettajat suorittavat Digi-merkeistä vähintään ensimmäisen tason.
Monissa kouluissa merkkien suorittamiseen on panostettu viime vuosina suorittamalla merkkejä yhdessä yhteissuunnittelu- tai kiky-ajalla.
Suuri osa näiden koulujen opettajista onkin päässyt tavoitteeseen.
Yhdessä tekeminen on auttanut ymmärtämään hiukan hankalasti
muotoiltuja tehtäviä. Jos opettajan yhteissuunnittelutyöaika ylittyy
lukuvuoden aikana, ei opettajalle voida määrätä digimerkkien suorittamista omalla ajalla. YS- tai kiky-aikaa tähän voidaan käyttää.

YS-AIKA
Yhteissuunnitteluaika on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan, joka
paikallisesti koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Yhteissuunnittelu on
opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä
esim.:
•

yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa.

•

koulun kasvatustyön suunnittelu,

•

koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym.
suunnittelu

•

yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa,

•

yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa

•

kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen
suunnittelu.
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