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Ohjeet peruskoulun yhteissuunnittelutyöajan käyttöön
Opettajan virkatehtäviin kuuluu viikoittaisten opetustuntien ja muiden tehtävien
lisäksi mm.:
- osallistuminen virkaehtosopimuksen mukaiseen koulutukseen
- osallistuminen opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin
neuvonpitoihin sekä arviointikeskusteluihin
- osallistuminen opettajakokouksiin tai henkilöstökokouksiin
- kodin ja koulun välinen yhteistyö
- osallistuminen opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen (yhteistoimintaa)
- oman ammattitaidon kehittäminen.
Yhteissuunnittelutyöhön osallistuvat koulussa kaikki opettajat lukuun ottamatta sivutoimisia tuntiopettajia ja enintään viiden päivän sijaisia.
Yhteissuunnittelu on väline koulun toiminnan kehittämiseen. Se korostaa jokaisen koulun opettajan vastuuta koulun toiminnasta, ja sen kautta rehtorilla on yhdessä opettajan
kanssa mahdollisuus koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Yhteissuunnittelu on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan,
joka kaupunki- ja koulutasolla koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
Järvenpään perusopetuksessa painopisteet lukuvuodelle 2014-2015 ovat opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluun liittyvät aiheet, sähköisten välineiden käyttäminen opetustyössä
ja sen suunnittelussa sekä liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Lisäksi lukuvuoden aikana ehdottomasti paneudumme mm. oppilashuoltolain muutoksen mukanaan tuomiin tilanteisiin, tiimien ja koulun muiden toimintaryhmien toiminnan kehittämiseen sekä kokonaisvaltaiseen perusopetuksen ajanmukaistamiseen. Koulujen viikottaisista yt-ajoista ja -aiheista
päättää rehtori lukuvuoden painopisteet ja akuutit asiat huomioiden.
YT -aikaa voidaan käyttää
oppiainekohtaiseen ryhmätyöskentelyyn, yhteistyöhön muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyöhön koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai
muiden viranomaisten kanssa, yhteistyöhön oppilaiden huoltajien kanssa, kahden tai useamman opettajan yhteistyössä tapahtuvaan opetuksen suunnitteluun, koulun kasvatustyön
suunnitteluun ja koulun toimintaan liittyvien teematapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnitteluun, tai koulun yhteisten toimintatapojen tai välineiden käyttöönottokoulutukseen ja ohjaukseen.
Opettajan tulee huomioida omassa yhteistyösuunnitteluajan käytössään myös koko koulun
yhteissuunnitteluajan käytön tarpeet. Yhteissuunnitteluaika on keskimääräinen viikoittainen
työaikaresurssi ja sen käyttö voi vaihdella työtehtävien mukaan pidemmällä aikavälillä. Oman
työajan käyttöä on hyvä suunnitella lukukausittain.
Opettajalla ei ole virkaehtosopimuksen mukaan mitään tiettyä päivittäistä työaikaa, joka voisi
tulla täyteen. Kuitenkin esimiehen tulee huolehtia opettajan työmäärän liiallisesta kuormittavuudesta.
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Vaikka yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen kehittäminen, opettaja
voi yhteissuunnitteluajan puitteissa yksinäänkin tehdä koulun toiminnan kehittämiseen liittyviä
suunnittelu- ja valmistelutöitä. Omien oppituntien suunnittelu-, valmistelu- ja jälkityö, arviointikokoukset ja -keskustelut eivät ole yhteissuunnittelutyötä.

Yhteissuunnittelutyöaika on 3 tuntia viikossa eli opetuksellisella ajalla yhteensä 114
tuntia lukuvuodessa. Yhteissuunnitteluaika on kaikille opettajille sama riippumatta opettajan
opetusvelvollisuudesta. Yhteissuunnitteluun käytettävä aika voi vaihdella eri työviikkoina niin,
että siihen käytetään yhteensä 114 tuntia opetusviikkojen aikana.

Kouluissa, kuten muissakin työpaikoissa on tärkeää, että henkilöstön hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä mahdollisuudesta oman työn suunnitteluun huolehditaan. Jottei aikaa käytettäisi liikaa pelkkään informatiiviseen kokoontumiseen, on Järvenpäässä sovittu, että
henkilöstön viestintäkanavana käytetään sähköpostia sekä kouluissa myös Helmi järjestelmää.
Jokainen työntekijä on oikeutettu ja velvollinen avaamaan sähköpostinsa päivittäin, samoin
kuin jokainen opettaja on velvollinen käyttämään Helmi -järjestelmää päivittäin.

