
Puulan seutuopiston henkilöstön 
kevätlukukauden aloitustilaisuus 

3.1.2016 



Ohjelma 

• Rehtorin ajankohtaiskatsaus 
– Kiky-sopimuksen vaikutukset 

– Hankeuutisia 

– Koulutusmahdollisuuksia 

– Lukuvuoden 2017-2018 opetusohjelma 

– Muuta ajankohtaista Puulan seutuopiston 
opetushenkilöstöä koskevaa asiaa 

 

• Vuorovaikutus opetustilanteessa, ryhmädynamiikka  
– Paula Kangasniemi, KM, FM, taidemaalari, tuntiopettaja 

 



Tuntiopettajia koskevat  
kiky-muutokset 

 
• Vähintään lukuvuoden työajaksi otetun tuntiopettajan on tehtävä 

1.8.2017 lähtien muita kuin opetukseen liittyviä tehtäviä (liityttävä 
opiston toimintaan hänen omalla alallaan, esim. näyttelyn 
järjestämiseen liittyvät järjestelyt) ilman erillistä tuntikorvausta 
– 4 tuntia vuodessa, jos opetusta alle 10 viikkotuntia  
– 10 tuntia, jos opetusta 10 viikkotuntia tai enemmän 
– Korvaus maksetaan vasta nämä tunnit ylittävältä osalta 

 
• Lomaraha lasketaan ja maksetaan käyttäen prosenttilukuna 35 

(aiemmin 50) 1.2.2017-30.9.2019 
– Lomarahan saa, jos kalenterikuussa vähintään 14 työssäolopäivää tai 

35 työtuntia 

 
 



Laatu- ja kehittämishankkeet 
• Laatuhanke päättynyt 12/2016 

– Raportti julkaistaan helmikuussa 2017 
– Haetaan jatkorahoitusta laatutyön kehittämiselle tammikuussa 2017 

päättyvässä rahoitushaussa 

 
• Opeta ja opi keksien –hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti 

– Peda.net -koulutus, 11.10.2016, Joutsa 
– Keksivä opettaja -luovuustyöpaja, 4.11.2016, Jyväskylä (osana 

Ideapäivää) 
– Vuorovaikutus opetustilanteessa, ryhmädynamiikka, 3.1.2017, 

Kangasniemi 
– Tutkiva työote, Toivakassa elo-syyskuun vaihteessa 2017 
– Verkko-opetukseen/videoihin liittyvä työpaja myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana Joutsassa 
 



Koulutusmahdollisuuksia 

• Digi-Essi-hankkeen verkkokoulutukset:  

– Erilaiset oppijat kansalaisopistoissa (3 x 2 h 
maanantaisin 6.-13.2., 6.3. + webinaari ja 
verkkotyöpaja), ilmoittautuminen 11.1. mennessä 

– Uudet asiakasryhmät kansalaisopistossa (3 x 2 h 
maanantaisin 27.3., 24.4. ja 22.5.), 
ilmoittautuminen 20.3. mennessä 

 

• Opekorkeakouluhaku 4.-26.1.2017  

 

 

 



Lukuvuoden 2017-2018 suunnittelu 

• Kunnat vahvistavat opetustuntitilauksen 
maaliskuussa 2017 

• Opistolautakunta päättää opetuskauden helmi-
maaliskuussa 2017 

• Tuntiopettajien kirjalliset kurssiehdotukset 
postitettava rehtorille viimeistään 18.4.2017  
– Voi postittaa samassa kuoressa päiväkirjojen kanssa 
– EI koske taiteen perusopetusta (musiikkikoulu ja 

taidekoulu) 

• Opetusohjelma valmistuu toukokuussa  
• Työsopimukset laaditaan elokuussa 

 

 
 
 



Muuta ajankohtaista 
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on luettavissa opiston nettisivuilta 

 
• Matkakorvaukset muuttuneet 1.1. lähtien - käytä uutta lomaketta! 

 
• Kangasniemen toimipisteen opistosihteeriasiasta virkamieskokous 4.1.2017 

Toivakassa 
 

• Verkkokysely taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
luonnoksista auki 9.1.2017 asti osoitteessa www.oph.fi/TPO2018 
 

• Kevätjuhlat 23.4.2017  
– Suomi 100 vuotta -teema 
– Klo 12.00 Kangasniemellä 
– Klo 15.00 Toivakassa 

 
• Kangasniemellä Kankaisten koulun opetus siirtyy tammikuussa Kansis-keskukseen 

ja toukokuun lopussa opisto muuttaa Otonkulmasta todennäköisesti Kaplaan  
 

• Lukuvuoden 2017-2018 aloitustilaisuus elo-syyskuun vaihteessa Toivakassa 

http://www.oph.fi/TPO2018

