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TALOUSARVIOVAIKUTTAMINEN
HOAY:n hallitus on pyrkinyt turvaamaan kasvatuksen ja koulutuksen
resursseja toimittamalla kannanoton
Helsingin kaupunginvaltuutetuille.
Kannanotto on luettavissa osoitteessa täällä. Katso myös vuosi sitten julkaisemamme RAP-video aiheesta.

KERTAPALKITSEMINEN
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle budjetoitua kertapalkitsemiseen käytettävää rahoitusta on
vielä käyttämättä. Tästä kannattaa
muistuttaa koulunne/oppilaitoksenne esihenkilöitä. Jos työntekijän
palkanmaksupäivä on kuun puolessa välissä, rehtorin tulisi tehdä
kertapalkitsemisehdotus pe
27.11.2020 mennessä ja kuun lopussa palkkansa saavien osalta ma
14.12.2020 mennessä.

MASKIEN
VEROVÄHENNYSOIKEUS
Työmatkat
Työmatkalla julkisissa kulkuneuvoissa käytetyt maskit voi vähentää
verotuksessa työmatkakuluina
syksyn ajalta.
Työpaikalla
Itse hankitut kasvomaskit voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna, jos tulonhankkimiskulut kaikkiaan ylittävät750 €.

OLETKO EHDOLLA KUNTAVAALEISSA?
HOAY haluaa tuke kuntavaaleissa ehdolla olevien jäsenien vaalityötä
tarjoamalla näkyvyyttä erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Jos olet
ehdolla ja haluat kampaniallesi näkyvyyttä HOAY:n kautta, ole yhteydessä puheenjohtaja Timo Saavalaiseen.

STRIIMAUKSESTA VIELÄ KERRAN
Oppitunnin tai sen osan suoratoistoa eli striimausta suositellaan silloin, kun oppilas opiskelee etänä perusopetuslain 18 §:n tehdyn
päätöksen (rehtori) mukaisesti opetuksen erityisjärjestelyissä tai 20 a
§:n tehdyn päätöksen (toimialajohtaja) mukaisesti poikkeuksellisissa
opetusjärjestelyissä.
Opettaja päättää, mitä sisältöä hän striimaa: esimerkiksi riittääkö
pelkkä äänen striimaus vai striimataanko ääntä ja kuvaa. Opetuksesta
ei tehdä myöhemmin katsottavissa olevaa tallennetta vaan striimaus
tapahtuu online. Opettaja vastaa, että striimauksessa huomioidaan
oppilaan yksityiselämän yksityisyyden suoja sekä tietoturva. Opettaja
ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä opetuksensa suoratoistosta.

TUKIOPETUSTUNNIN PITUUS – OAJ:N JA
KUNTATYÖNANTAJAN NEUVOTTELURATKAISU
Koulutyön sisällä olevasta 45 minuutin tukiopetustunnista maksetaan
kokonainen tukiopetustunnin palkkio koska opettaja on tällöin koko
60 minuuttia työnantajan käytettävissä. Opetuksen järjestäminen ja
oppituntien pituus ovat työnantajan päätettävissä ja tukiopetustunnin
voi ryhmittää 20 tai 30 minuutin jaksoihin, jolloin yhteen laskettavaan
tukiopetustuntiin sisältyy joko kolme 20 minuutin tai kaksi 30 minuutin jaksoa. Ennen koulutyön alkua ja/tai koulutyön päättymisen
jälkeen pidettävästä 45 minuutin tukiopetustunnista korvataan siis
kokonainen tukiopetustunnin palkkio. Kyseisellä ratkaisulla ei ole
taannehtivuusvaikutuksia.
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