
 

VUOSITYÖ SOVELTAMISOHJEIDEN TÄYDENNYS 
Tain johtoryhmä 7.1.2020 ja vuosityö seurantaryhmä 8.1.2020 
 
 
Kuinka monta opiskelijaa voi vastuuopettajalla olla vastattavana? 
Suositus keskimäärin noin 30 opiskelijaa / vastuuopettaja samanaikaisesti. Huomioitava myös opiskelijoi-
den / koulutuksen erityispiirteitä ja vaativuutta. Vastuuopettaja tehtävät kuvataan ja niiden toteuttamiseen 
suunnatut alustavat resurssit määritellään työajan käytön suunnittelutaulukossa. Todelliset tarvittavat re-
surssit määritetään vuosityöaikasuunnitelman laatimisen yhteydessä ja niiden riittävyyttä seurataan luku-
vuoden edetessä. Tarvittaessa työaikasuunnitelmaan tehdään muutoksia. 
 
 
Viikkotyökuorma  
Työkuorman tulee olla oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottaen mahdollisimman tasai-
nen. Työajan suunnittelu tulee tehdä 40 viikolle ja E osiosta siirtyville sekä opinto-ohjaajille 42 viikolle, 
ei 38 viikolle. Koulutusten suunnitteluun enemmän huomiota: Tain tarjonta – koulutusyksikön tarjonta – 
koulutustuotteet – toteutukset – työnjako – lukujärjestykset. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön ke-
vään 2020 aikana. 
 
Viikkotyötä suunniteltaessa tulee lukujärjestysten teossa huomioida opetuksen lisäksi muut sidotut työ-
tehtävät (esim. hoks, ohjaukset, työelämässä oppiminen, näytöt, kokoukset), sääntelemättömät esim. han-
ketyöt ja varattava myös aikaa viikoittain sitomattomien työtehtävien tekemiseen (esim. tuntien valmis-
telu, jälkityöt, kirjaamiset, kehittäminen). 
 
Mikäli lukujärjestykseen ei ole tehty valmiiksi varauksia muihin sidottuihin työtehtäviin, silloin opettaja 
itse kirjaa varauksen niille ajoille, jotka hän on varannut sidottuihin töihin (muihin kuin opetus) = työelä-
mässä tapahtuvan oppimisen ohjaus, näytöt, opiskelijan ohjaus. Tällöin ko ajoille ei kirjata opetusta. Lu-
kujärjestykset tehdään jaksoittain, seuraava jakso pyritään saamaan julkaistuksi kaksi viikkoa aikaisem-
min. Muutokset lukujärjestyksiin ovat mahdollisia, töiden järjestelyihin liittyvistä painavista syistä. Opet-
tajalle tulee ilmoittaa muutoksista viivytyksettä. 
 
 
Oman osaamisen kehittäminen  
Tain operatiivisessa sopimuksessa on kirjattu tavoitteeksi vähintään 3 kouluttautumispäivää/työntekijä, 
johon sisältyvät myös sisäiset tilaisuudet. Oman osaamisen kehittämistarpeet tulee suunnitella kehityskes-
kustelussa ja mahdollisesti tiimin kanssa yhdessä, tarpeet, osaamisen kehittämisen jakaminen jne. 
Koulutustarpeet ratkaistaan koulutusyksiköissä koulutuspäällikön johdolla.  
 
Oman osaamisen kehittämistä toteutuu eri menetelmillä, kouluttautuminen, projektit, yhteiskehittäminen. 
Se, mihin työaikalajiin kehittäminen kirjataan tulee sopia etukäteen. Kaikista osaamisen kehittämisen ti-
laisuuksista tulee tehdä sap hr anomus ja koulutuspäällikön hyväksyntä järjestelmässä. 
 
 
(Sairaus)poissaolojen ja virkavapaiden kirjaaminen  
Palkallinen tai palkaton poissaolo kuluttaa aina työnteko velvoitetta ao. henkilön keskimääräisen työpäi-
vän pituuden mukaan. Sairasloma kuuluu normaalin työajan piiriin, sairauspäivä sisältää sekä sidotut, si-
tomattomat että sääntelemättömät työtehtävät.  
 



Lyhyissä (10 päivän, ennalta arvaamattomien, lukujärjestys jo laadittu tuolle ajalle) vapaissa opettaja kir-
jaa omaan tuntiseurantaansa oman laskennallisten päivätuntien mukaan koko päiväksi niihin työaikalajei-
hin, joita oli suunnitellut tekevänsä muilta osin kuin lukujärjestykseen on jo kirjattu (ja jotka siten siirty-
vät suoraan seurantaan). Mikäli lukujärjestykseen on kirjattuna enemmän sidottua työtä kuin laskennalli-
nen tuntimäärä on, säilyy lukujärjestyksessä olevat tunnit (niitä ei vähennetä). Hankkeiden osalta selvitä 
tilanne projektipäälliköltä (eri rahoituksissa erilaisia ohjeita). Poissaolopäivän pituus on ko henkilön las-
kennallisesta lukuvuoden tuntimäärästä laskettu.  
 
Ennalta tiedettyjen ja pidempien virkavapaiden osalta virkavapaa tunnit kirjataan kurreen ”virkavapaan 
alle jäävät tunnit” (koulutuspäällikkö/rehtori avaa kurreen), jolloin kokonaistuntimäärä pysyy entisenä, 
palkan vähennys sap hr anomuksen hyväksymisen kautta, eikä tule kaksinkertaista vähentymistä. 
 
Uusi malli otetaan käyttöön 1.1.2020. 
 
Erillinen materiaali, jossa tarkemmin. 
 
 
Lukio-opetuksen sitomattoman työn laskenta suhteessa kokonais sitomattomaan 
Sitomattomien töiden %-osuudet ovat minimejä, tulee arvioida todellisen tarpeen mukaan. Virkaehtosopi-
muksessa on kirjattuna tiettyjen lukio-opetusten sitomattomien minimi kertoimet: äidinkieli ja kirjallisuus 
vähintään 0,85, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli vähintään 0,62 ja matematiikka vähintään 0,56. Li-
säksi Taissa on sovittu muiden aineiden osalta kertoimeksi vähintään 0,56. Lasketaan erikseen lukio-ope-
tuksen tunnit sidotut ja sitomattomat, kokonaissitomattoman osuus on vähintään henkilön sitomattoman 
minimiprosentin mukaan.  
 
 
Muut esille nousseet 
- sääntelemättömiä tunteja hankkeiden työt, kuten esimerkiksi kevään yto kehittämispäivät, opettajan työ-
elämäjaksot, opettajan oma kv kehittämisjakso, sovittava toteutuksittain todellisen tarpeen mukaan 
- erityistilanteet milloin etukäteen sovittava työajan käyttö, mm. kilpailut, kv opiskelijoiden kanssa tilai-
suuden ohjelman ja todellisen tarpeen mukaan 
- epämukavan työajan lisä alkaa kun 8 tuntia kulunut ensimmäisestä sidotun työtehtävän alettua, ruoka-
tauot ym. tauot tai ns. hyppytunnit eivät vaikuta tähän, lisä anotaan erillisellä tunti-ilmoitus lomakkeella 
- sidotun työajan käyttö ennen opetuksen alkamista ja sen jälkeen valmisteluihin, sekä mahdollisiin jälki-
töihin (tilat, välineet, jne.), päätös tarvitaanko työaikaa vai eikö tarvita, jos tarvitaan, on sidottua, koulu-
tuspäällikön ratkaistavissa (jos ei tarvetta katsota olevan, ei myöskään työvelvoitetta ole, eikä työtä tehdä) 
- oto-korvaus, toteutuu kuten ennenkin 
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