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I YS-ajan käytöstä 

Ys-aika lasketaan vuotuisena (kokonaismäärä korkeintaan 126 tuntia). Espoon ohjeen 
mukaan Ys-ajan tulee jakautua suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja 
joustavasti sidottuun ja sitomattomaan työaikaan koulu- ja opettajakohtaisesti. 
Perusopetuslinjan päällikkö on linjannut, että YS-aikaa (ja KIKY-aikaa) voidaan käyttää esim. 
KARVI:n ja muiden vastaavien pakollisten tehtävien suorittamiseen, jolloin joustava YS-ajan 
käyttö ja etukäteissuunnittelu korostuvat. Liiallinen YS-ajan sitominen vähentää jouston 
mahdollisuutta. 

II OAJ on the Road Espoossa ja luokanopettajailta 
järjestetään ke 25.9. 2019 Ison Omenan palvelutorilla klo 14-17. Tilaisuuteen toivotaan 
runsasta osanottoa. Mikäli koulun sidottu YS-aika osuu tilaisuuden päälle, keskustelettehan 
esimiehenne kanssa oikeudesta osallistua ko. tilaisuuteen. Ohjelmassa on alustuksia ja 
keskusteluja ajankohtaisista opetukseen liittyvistä aiheista keskustelijoina Espoon 
sivistystoimen johtoa, poliittisia päättäjiä ja OAJ:n johtoa. Tapahtumaan liittyy myös 
iltatilaisuus samana iltana Aalto-yliopiston tiloissa. Ilmoittautumiset myöhemmin EKOAY:n 
kautta. 
Muistutamme myös EKOAY:n luokanopettajaillasta 5.9.2019 Dipolissa. Tieto 
yhteysopettajilla 
  
III Sairauspoissaolo-ohje 
Uusi ohje löytyy kokonaisuudessaan ESSI:stä. Keskeisimmät muutokset: 

1. Vuosiloman ja muiden vapaiden jälkeen esimies voi harkintansa mukaan pyytää 
sairaslomatodistuksen. Lääkärintodistusta ei välttämättä enää vaadita. 

2. Esimies voi myöntää uuden poissaololuvan sen kolmen päivän sisällä, joka hänellä 
on muutenkin oikeus myöntää. Esim. ma sairas, ti ”terve”, ke uudelleen sairas. 

3. Myös sairaanhoitajan todistuksella myönnetyn sairauspoissaolon aikana voi kokeilla 
työhön paluuta ilman, että sen jälkeen tarvitaan lääkärintodistusta.  

4. Jos työntekijä on ollut omalla ilmoituksellaan (esimiehen luvalla) poissa töistä 3 
päivää, hän voi jatkaa sitä 7 päivään saakka sairaanhoitajan / fysioterapeutin 
todistuksella. Välissä voi olla ”ns. terveitä” päiviä. 8 päivästä lähtien vaaditaan aina 
lääkärintodistus. 

IV Jos koulun yhteysopettaja on vaihtunut, muista ilmoittaa siitä pääluottamusmies 
Markku Kälviälle (markku.kalvia@espoo.fi) 

 
V Luottamusmiehet kaudelle 1.8.2019-31.7.2022 
 

pääluottamusmies: Markku Kälviä 
varapääluottamusmies: Kaarina Salo 
erityisopetuksen luottamusmies: Sari Karjalainen 
alakoulun luottamusmiehet: Helena Lyyra ja Kaisa Pehkonen 
yläkoulun luottamusmiehet: Antti Piiroinen ja Terhi Söderling 
lukion luottamusmies: Perttu Ståhlberg 
ruotsinkielisten koulujen luottamusmies: Tomas Jaakkola 
 
Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät EKOAY:n sivuilta. Luottamusmiehet käyvät 
koulullanne kertomassa ja keskustelemassa opettajan työhön liittyvistä palkka- ja 
palvelussuhdeasioista. Kutsuja odotellaan! 

 

   LUOTTAMUSMIEHET TOIVOTTAVAT AURINKOISTA SYKSYÄ 


