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Opetuksen seuranta tapahtuu automaattisesti lukujärjestyksen mukaan. Muut seurattavat 

tehtävät on merkitty Vuosityöaika, Hanke tai opetuksen kanssa samaan Kurre tiedostoon eli 

työjärjestykseen (esim. 2019-2020 Uudenmaantie). 

Tässä ohjeessa käydään läpi Hanke tai Opetuksen työjärjestykseen kirjattavat työajan 

seurannat. Pääasiassa kirjaus tehdään samoin kuin Vuosityöaika työjärjestykseen. 

 

Ryhmänohjauksen, Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen, 

Henkilökohtaistamisen ja Näyttöjen arvioinnin sidotut työt on suunniteltu koulutalojen 

työjärjestyksiin.  Myös niiden seuranta (esim. Henkilökohtaistaminen, sidottu) merkitään 

koulutalon työjärjestykseen.  

Henkilökohtaistamisen ja Näyttöjen arvioinnin työajan kirjaaminen onnistuu myös 

opiskelijoiden tuntien päälle (esim. yksittäisten HOKS keskustelujen tekeminen).   

 

HUOM! Ryhmänohjauksen, Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja Näyttöjen 

arvioinnin sitomaton työ eli kirjaaminen on suunniteltu Vuosityöaika työjärjestyksiin. 

 

Koulutalon työjärjestykseen (esim. 2019-2020 Uudenmaantie) kirjattavat seurannat 

näkyvät myös opiskelijoille Opettajan lukujärjestyksessä! Opiskelijoille näkyy kirjausten 

tunnukset, mutta lisätiedot eivät näy. 

 

Ryhmänohjaus ja Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus 

Ryhmänohjauksen ja Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen työaikaa ei pysty 

oletuksena kirjaamaan opiskelijoiden tuntien päälle.   

Ryhmänohjaus tunnit on yleensä parempi antaa lukujärjestyksen tekijän sijoitella 

opettajalle ja koko ryhmälle.  

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen työaika on kiinnitetty opiskelijoiden opintoihin 

ja siitä on tehty myös opetusryhmä, jonka kautta opiskelijat voi poistaa. Jos 

koulutussopimukset luodaan kopioimalla, niin opiskelijat on poistettava vasta kopioimisen 

jälkeen.  Kun opetusryhmässä ei ole opiskelijoita, voidaan työaikaa kirjata. 

 



Henkilökohtaistaminen ja Näyttöjen arviointi  

Wilman etusivulla, kalenterin vieressä, Työjärjestys tänään alta, valitaan Kirjaa työaikaa.  

Avautuvasta ikkunasta on ensin valittava oikea Kurre tiedosto eli Työjärjestys.  

  

Lisäksi pitää valita Valitse sijoitus… ja varauksen tyypiksi Jaksottamattomat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Näkyville tulee lista 

tehtävistä, joihin on annettu 

työaikaa.  

Koulutalojen työjärjestyksissä 

voi näkyä myös opetusta, jota 

ei ole vielä sijoitettu 

lukujärjestykseen. 

Älä koske opetuksen 

tunteihin!! 

 

Koulutalojen työjärjestyksissä 

näkyvät tehtävät ovat 

sidottua työaikaa. 

  

Valitaan tehtyyn työhön 

sopiva tehtävä. 

 

 

Kirjataan Päivämäärä (jos ei ole 

valittu oikeaa), Alkaa ja Päättyy 

ajat.  

Tunnin tunnus tai lisätietoihin 

kenttiin voi kirjata halutessaan 

tarkennuksia.  

MUISTA TALLENTAA! 

 

 

  



 

 

Tallennuksen jälkeen merkkaus näkyy etusivulla ja työjärjestyksessä. 

 

 

Hanke työt 

Hanke töiden 

työajan kirjaus 

tapahtuu lähes 

vastaavasti kuin 

muutkin työajan 

kirjaukset. 

 

HUOM! Hanke tunnit voivat olla jaettu käytettäväksi kokonaan syksyllä tai keväällä. Silloin 

Hanke työaika löytyy jaksotetut kohdasta. 

 

 

 

 


