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Ajantasaiset ohjeet ja lomakkeet 

• http://www.puulanseutuopisto.fi/opettajat/ 

 

http://www.puulanseutuopisto.fi/opettajat/


Sähköinen päiväkirja (HelleWi) 

• Linkki ja ohje Puulan seutuopiston nettisivuilla 
(opettajat) 

 

• Nyt uutta: mobiilisovellus (ladattavissa 
AppStore/Google Play) 

– Kirjautumistunnukset samat (käyttäjätunnus 2275, 
salasana opettajakohtainen, sama kuin HelleWissä 
muutenkin, kysy toimistosta) 



Tuntiopettajan opas 2016-2017 

• Merkittävimmät muutokset: 
– Oppilaan ilmoittauduttava kurssille viimeistään 7 

päivää ennen kurssin alkamista 

– Kurssi perutaan, jos viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä ei ole riittävästi 
ilmoittautuneita 

– Ennalta ilmoittautumattoman oppilaan voi ottaa 
mukaan, jos ryhmään mahtuu, mutta 
ilmoittautumislomake täytettävä ja lähetettävä 
toimistoon pikaisesti 

– Ei maksuttomia tutustumiskäyntejä 

 

 



Muistathan sijaiskäytännöt 

• Opettajalle palkataan sijainen tai oppitunti korvataan toisena 
ajankohtana vain, mikäli enemmän kuin kaksi saman kurssin 
opetuskertaa joudutaan perumaan saman lukuvuoden aikana (ei 
koske lyhytkursseja eikä taiteen perusopetusta).  

• Tunnin siirrosta toiseen ajankohtaan on edelleen mahdollista sopia 
opettajan ja oppilaiden kesken, mutta siirrosta on ilmoitettava 
toimistoon hyvissä ajoin (vaikuttaa mm. palkanmaksuihin ja 
tilavuokriin). 
 
 

• Jos sairastut => ota yhteyttä rehtoriin puhelimitse ja lähetä 
lääkärintodistus viikon sisällä (kirjallinen poissaoloilmoitus riittää, 
jos kesto max. 3 pv ja syynä hengitystie- tai suolistoinfektio) 



Hankinnat 

• Sovittava etukäteen vastaavan opettajan tai 
rehtorin kanssa 

• Laskutusosoite:  

– Joutsan kunta/Puulan seutuopisto, ostolaskut,    
PL 20, 19651 Joutsa 

• Etukortteja (esim. Plussa, PINS, S-etukortti, 
Finnair) ei saa käyttää ostojen yhteydessä, 
koska kustannuksia ei korvata! 

 



Muuta  

• Matkalasku pitää täyttää ja allekirjoittaa 
(rehtori hyväksyy matkalaskun, vaikka 
ajopäiväkirjaa ei olisikaan pidetty…) 

• Palkkalaskelma tulee verkkopankkiin (valitse 
CGI) 

 

• Toimistosta lähetetään viesti oppilaille noin 
10-14 päivää ennen kurssin alkamista 

 

 

 

 

 

 

 



Puulan seutuopiston 
kehittämishankkeet 

• Laadunarviointi (2015-2016) 
– CAF-itsearviointityö loppusuoralla 

– Raportti julkaistaan loppuvuodesta 

 

• Opeta ja opi keksien (2016-2017) 
– Suunnitteilla kolme verkkokurssia  

• Opiskelijoille musiikkia ja englannin kieltä 

• Opettajille luovuutta ja keksimistaitoja 

– Koulutusta tulossa 



www.peda.net/puulanseutuopisto 

http://www.peda.net/puulanseutuopisto










Tulossa olevat koulutukset 
• Peda.net –koulutus (Puulan seutuopisto) 

– Joutsassa 11.10.2016 klo 9-12 

– Ilmoittautuminen toimistoon tai www.opistopalvelut.fi/puula 

– Palkka ja matkakulut maksetaan! 

 

• Teemapäivä verkko-opetuksesta ja etäluentojen 
järjestämisestä (KoL) 
– Helsingissä 9.9. klo 10-16  

– Etäosallistumismahdollisuus (linkki myöhempään katsomiseen?) 

– Ilmoittautumiset 7.9. mennessä 

– Lisätietoja: http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-
content/uploads/2016/08/2016_9_verkkoopetusteemapaiva.pdf  

 

 

http://www.opistopalvelut.fi/puula
https://www.google.com/url?q=http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016_9_verkkoopetusteemapaiva.pdf&sa=D&ust=1472719482913000&usg=AFQjCNHS9t8ZV9dGftGvxLd3hBL2uZkdAg
https://www.google.com/url?q=http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016_9_verkkoopetusteemapaiva.pdf&sa=D&ust=1472719482913000&usg=AFQjCNHS9t8ZV9dGftGvxLd3hBL2uZkdAg
https://www.google.com/url?q=http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016_9_verkkoopetusteemapaiva.pdf&sa=D&ust=1472719482913000&usg=AFQjCNHS9t8ZV9dGftGvxLd3hBL2uZkdAg


Tulossa olevat koulutukset 

• Verdia-hankkeen verkkokoulutukset: 
– Asiantuntijaluennot verkossa, 10.10., 31.10. ja 30.11 klo 

13-15 
– Koulutusmarkkinointia somessa 11.10., 31.10. ja 30.11 klo 

13-15 
– Ilmoittautumiset 23.9. mennessä www.verdia-digi.fi  

 
• OSAAVA/KESO 

– Ideapäivä 4.11.2016 
– Koulutuspaikkoja tarjolla muutamalla Jyväskylän 

kesäyliopiston kurssilla esim. stressinhallinta, lasten ja 
aikuisten valtasuhteet – ilmoittaudu pikaisesti ja laita 
lisätietoja-kohtaan KESO  

http://www.verdia-digi.fi/
http://www.verdia-digi.fi/
http://www.verdia-digi.fi/
https://kesayo.jyu.fi/kurssit/20000/200731/218210
https://kesayo.jyu.fi/kurssit/20000/200731/218210
https://kesayo.jyu.fi/kurssit/20000/200731/218210
https://kesayo.jyu.fi/kurssit/20000/200731/218210


Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen Puulan seutuopistossa 



Tasa-arvolain uudistus 

• Tasa-arvolaki: sukupuolten tasa-arvo 
 

• Syrjintäkiellot laajenivat: sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
=  sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun 
perustuva syrjintä 

• Sukupuoli‐identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa 
kokemusta sukupuolestaan. 

• Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista 
esiin pukeutumisella, käyttäytymisellä tai muulla 
vastaavalla tavalla. 

• Tasa-arvolaissa kielletään myös syrjintä, joka perustuu 
siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät 
ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.  
 



Syrjinnän ennaltaehkäisy 

• Velvoite ennaltaehkäistä syrjintää 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti  
viranomaisille, työnantajille ja oppilaitoksille 

• Positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää  (9 §) 
 

• Toimenpiteet syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi 
tasa-arvosuunnitelmiin 

• Oppilaitosten toiminnalliset tasa-
arvosuunnitelmat (henkilöstöä koskevat 
suunnitelmat ovat osana kuntien suunnitelmia!) 
 
 



Tasa-arvolaki koskee myös 
sukupuolivähemmistöjä 

• Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ainakin:  
– Transsukupuoliset: Kokemus omasta sukupuolesta eri kuin syntymässä 

määritelty sukupuoli. Esimerkiksi FtM ja MtF 
– Muunsukupuolisuudella kuvataan esimerkiksi kokemuksia 

monisukupuolisuudesta, sukupuolettomuudesta, ja kokemuksista 
mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella olemisesta 

– Transvestiiteiksi itseään saattavat kutsua henkilöt, jotka voivat eläytyä 
eri sukupuoliin ajoittain, esimerkiksi pukeutumisen avulla 

– Intersukupuolisuudella viitataan useimmiten siihen, että henkilön 
fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät synnynnäisesti ole 
yksiselitteisesti naisen tai miehen 

 
• Sukupuolienemmistöt: cis-sukupuoliset naiset ja miehet 
• Itsemäärittely 

 



   Työnantajan velvollisuus edistää  
henkilöstön tasa-arvoa (6 §) 

• Toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä 
naisia että miehiä 

• Edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin 
tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla 
etenemiseen 

• Edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, 
erityisesti palkkauksessa 

• Kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille 
että miehille 

• Helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-
elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin 
työjärjestelyihin 

• Toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva 
syrjintä 
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Ongelmia, joita sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat voivat kohdata opiskelussa 

• Tunteeko itsensä tervetulleeksi ja kuuluvansa 
joukkoon 

• Ilmapiiri, jos oletetaan kaikki kuuluviksi 
sukupuolienemmistöihin 

• Pelko vähemmistöön kuulumisen esiintulosta 
oppilaitoksessa 

• Pelko, ettei saa opettajalta tai muilta opiskelijoilta 
tukea ongelmatilanteissa 

• Vaikeudet käyttää sukupuolittuneita tiloja kuten 
pukuhuoneita ja wc-tiloja 
 



Tasa-arvo koulutuksessa ja 
opetuksessa (5 §) 

• Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä 
muiden koulutusta ja opetusta järjestävien  
yhteisöjen huolehdittava siitä, että 
– Tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat 

mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen 
kehitykseen 

– Opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvon 
edistämistä 

• Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja 
opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon 
ottaen.  



Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 
oppilaitoksissa (5 a §) 

• Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti 
tasa-arvosuunnitelma (max. 3 v) 

• Yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai 
opiskelijoiden kanssa 

• Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi 
opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen 
suunnitelmaa 



Yhdenvertaisuus 
• Yhdenvertaisuuslaki: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, 

uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, 
ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, 
vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai  muu 
henkilöön liittyvä syy 

• Edistämisvelvoitteet laajenivat: 

– Suunnitelmien sisältö kattamaan kaikki syrjintäperusteet 
(aikaisemmin painottui etninen syrjintä)  

– Valvonta:  
• Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo kaikkia syrjintäperusteita; 

yksittäistapauksia työelämässä edelleen työsuojeluviranomaiset 

• Yhdenvertaisuuslautakunta (ta + syrjintältk yhdistettiin) 

 

 



Edistäminen kohdistuu oppilaitoksissa 

1. Henkilöstön tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen 

• Henkilöstöä koskevat ta- ja yv-suunnitelmat 

2. Oppilaitoksen opetukseen ja muuhun 
toimintaan 

• Opetusta ja toimintaa koskeva oppilaitoskohtainen  
ta- ja yv-suunnitelma 

• Koulutuksen järjestäjän huolehdittava, että 
oppilaitos laatii suunnitelman 

• Opiskelijoiden kuuleminen 

 



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
kansalaisopiston toiminnassa 

• EI tarkoita, että kaikkia ryhmiä ja sukupuolia tulee olla 
opiskelijoissa yhtä paljon 

• Selvitetään ja tiedostetaan eri ryhmien ja sukupuolten 
erilaisia kiinnostuksen kohteita ja tarpeita 

• Vastataan monipuolisesti eri kiinnostuksen kohteisiin ja 
tarpeisiin (aiheet ja toteutustavat) 

• Selvitetään osallistumisen esteitä ja piiloisia 
opintotarpeita (keitä meiltä puuttuu?) 

• Otetaan huomioon sukupuoliroolien muutoksia 
• Otetaan esiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

kysymyksiä opintotarjonnassa 



TAYV- suunnitelman laatimisen prosessi 

1. Elokuu 
– Lainsäädännön vaatimukset 

 

2. Syyskuu 
– Arviointi tayv-tilanteesta (opettajat) 

– Keskeisten kehittämiskohteiden 
määrittely (opettajat) 

 

3. Lokakuu 
– Arviointi tayv-tilanteesta (opiskelijat) 

– Keskeisten kehittämiskohteiden 
määrittely (opiskelijat) 

4. Marraskuu 
– Arviointi tayv-tilanteesta (lautakunta) 

– Keskeisten kehittämiskohteiden 
määrittely (lautakunta) 

– Tavoitteet ja toimenpiteet keskeisissä 
kohteissa 

 

5. Joulukuu 
– Viimeistely 

 



Puulan seutuopiston toiminnan arviointi tasa-arvon  
ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (1/2) 

1. Minkälainen on eri ryhmien ja sukupuolten osuus 
opiskelijoissa kokonaisuutena ja eri opintoaineissa ja 
tilaisuuksissa? 

2. Minkälaiset aiheet ja toimintatavat kiinnostavat ja 
houkuttelevat eri ryhmiä ja sukupuolia? 

3. Keitä puuttuu opiskelijoistamme? 

4. Mitkä aiheet ja toimintamuodot voisivat kiinnostaa/olla 
tarpeellisia niille ryhmille, joita opiskelijoistamme 
puuttuu/on vähemmistönä? 



Puulan seutuopiston toiminnan 
arviointi (2/2) 

5. Minkälaisia osallistumisen kynnyksiä vähemmän osallistuvilla 
ryhmillä voi olla? 

6. Onko vähemmän osallistuvilla ryhmillä piilossa olevia 
opintotarpeita? 

7. Onko ryhmiä, joita opistotoiminnan tulisi nyt erityisesti 
tavoittaa ja tukea? 

8.  Miltä tiedotuksemme ja opinto-ohjelmamme näyttää eri 
ryhmien kannalta? Mitä kuvitus ja tekstit viestivät? 

9. Näkyvätkö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yhteiskunnallisina 
kysymyksinä aiheissa? 



Suunnitelmien työstämistä 

1. Valitkaa keskeiset 
kehittämiskohteet/painopistealueen opiston 
tayv-suunnitelmaan 

2. Määritelkää tavoitteet kullekin 
kehittämiskohteelle 

3. Mitä toimenpiteitä tavoitteiden 
toteuttaminen vaatii? 



Opettamisen ja oppimisen iloa! 

Opettajien kevätlukukauden 
aloitustilaisuus Kangasniemellä  

tiistaina 3.1.2017 klo 17 => 


