
Puulan seutuopiston henkilöstön 
kevätlukukauden aloitustilaisuus 

4.1.2018 



Ohjelma 

• Ajankohtaiskatsaus (Mika Hagelin) 
– Hankeuutisia (Opeta ja opi keksien, OIVA) 
– Koulutusmahdollisuuksia 
– Lukuvuoden 2018-2019 opetusohjelma 
– Muuta ajankohtaista Puulan seutuopiston 

opetushenkilöstöä koskevaa asiaa 

 
• Vuorovaikutus opetustilanteessa, 

ryhmädynamiikka 
– Antti Niskanen, näyttelijä, teatterikuraattori 

(Jyväskylä)  

 
 



Laatu- ja kehittämishankkeet 

Opeta ja opi keksien –hanke on päättynyt 
joulukuussa 2017 

 

– Peda.net: Luovuus, keksimistaidot ja IPR –
verkkokurssi käyttöönne 

https://peda.net/puulanseutuopisto/verkkokurssit/
ojok 
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Laatu- ja kehittämishankkeet 

OIVA – Kohti oivallista laatujärjestelmää ja viestintää 

– Mika vastaa tästä eteenpäin mm. CAF arvioinnin 
toteutuksesta 

– OIVA -koulutukset  
• Ti 6.3.2018 klo 8.00 – 11.30: SOME –koulutus (Joutsa, 

valtuustosali) 

• La 7.4.2018 klo 9.30 – 16.00: Parempia kuvia älypuhelimella 
ja tabletilla (Joutsa, Pohvi) 

• Ti 28.8.2018 klo 17.30 alkaen: Viestintään liittyvä työpaja + 
tuntiopettajille CAF-arviointi (Kangasniemi Kangasniemi –
Sali). Opettajien aloituskokous. 

 

 

 



Koulutusmahdollisuuksia 

16.1.2018 klo 16.00 koulukeskuksen 
auditoriossa psykologi Miriam Kalland: 
Reflektiivisyys lapsen ja nuoren  
kohtaamisessa sekä muita teemoja 
hyvän kasvun ja lapsen  hyvinvoinnin 
tukemisessa. 

– Palkka- ja matkakulut maksetaan OIVA -
hankkeesta 

 

 

 



Lukuvuoden 2018-2019 suunnittelu 

• Kunnat vahvistavat opetustuntitilauksen maaliskuussa 
2018 

• Opistolautakunta päättää opetuskauden helmi-
maaliskuussa 2018 

• Tuntiopettajien kirjalliset kurssiehdotukset 
sähköpostitse rehtorille viimeistään 27.4.2018  

• Opetusohjelma valmistuu toukokuussa  
– Lautakunta hyväksyy kesäkuussa 
– Jakeluun elokuun alkupuolella 

• Työsopimukset laaditaan elokuussa 
– Huomioiden uusi OVTES (kiky?) 

 

 
 
 



Vahvistetut tunnit ja valtionosuudet 
• Vahvistettujen tuntien määrä laskenut (lasketaan toteutuneiden ja 

toteutuvien tuntien perusteella; vaikuttaa valtionosuuden määrään) 
– 2014 tunteja 8664 
– 2015 tunteja 8132 
– 2016 tunteja 7597 
– 2017 tunteja 7070 
– 2018 tunteja 7046 

 

• Valtionosuuden määrä vähentynyt (laskentatapa muuttunut) 
• 2014 valtionosuus 388.214 € (yksikköhinta oli Puulan seutuopistossa 78,61, 

keskimäärin Suomessa 82,60) 
• 2015 valtionosuus 368.223 € (yksikköhinta 79,44, keskimäärin 83,51) 
• 2016 valtionosuus 362.582 € (yksikköhinta 83,60, kaikilla sama) 
• 2017 valtionosuus 334.119 € (yksikköhinta 82,91, kaikilla sama) 
• 2018 valtionosuus 336.439 € (yksikköhinta 83,77, kaikilla sama) 

 

 

 



Muuta ajankohtaista 
Matkakorvaukset muuttuneet 1.1.2018 lähtien 

– KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset: 
• Auto: 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 42 snt/km – seuraavilta kilometreiltä 

38 snt/km 
• Kokopäiväraha on 42 euroa ja osapäiväraha 19 euroa jokaiselta ao. 

päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.  
https://www.kt.fi/sites/default/files/media/document/yleiskirje1708ak-
matkakustannusten-korvaukset-liite_0.pdf 

– käytä uutta lomaketta! 

 
Kevätjuhlat 22.4.2018  

– Klo 12.00 Kangasniemellä 
– Klo 15.00 Joutsassa 

 
Päiväkirjojen postitus/toimitus mahdollisimman pian, kun opetus on 
päättynyt 
 
3.9.2018 Taidekoulun opetus alkaa. 
 
24.9.2018 Puulan seutuopiston opetus alkaa 10 ov. 
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