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Tammikuu 2016
Kevään aikatauluja

Uudet verokortit



Palkkalaskenta saa 1.2.2016 voimaan tulevat ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta sähköisesti. Useimpien ei siis enää tarvitse toimittaa
työnantajalle paperimuotoista verokorttia.













Sekä kansalaisopistokurssien että taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa ma 11.1.
Tuo tai toimita päiväkirjat kopioitaviksi toimistoon tammikuun loppuun mennessä. Päästään tämän jälkeen valmistelemaan kevään
kurssilaskutusta.
Talviloma on Pomarkussa ja Lavialla viikolla
8 eli 22.-29.2. ja muissa kunnissa viikolla 9 eli
29.2.-6.3.
Kankaanpään teatteriryhmien kevään tuotanto on Peter Pan -näytelmä. Esitykset ke
9.3. klo 17-21, pe 11.3. klo 17-21 ja su 19.3.
kaksi näytöstä klo 11 ja 15
Kiirastorstain 24.3. päiväkurssit pidetään normaalisti, mutta kello 16 tai sen jälkeen alkavat kurssit ovat pääsiäistauolla.
Kansalaisopiston kevätkausi päättyy 10.4. ja
taiteen perusopetuksen 29.4.
Pomarkun kevätnäyttely su 17.4. klo 12-16
Kankaanpään kevätnäyttely la-su 23.-24.4.
Parkanon kevätnäyttely la-su 30.4.-1.5.
Honkajoen kevätnäyttely su 8.5. klo 10-16
(varmistuu myöhemmin)

Valtionosuustunneista
Opetushallitus julkaisi vuoden 2016 valtionosuustuntien määrät ja yksikköhinnat marraskuun lopulla. Petäjälle on myönnetty11242 opetustuntia,
missä on kasvua viime vuotisesta 330. Myös yksikköhinta nousi hieman, kun koko maassa siirryttiin yhteen kalleusluokkaan.
Tulos on hyvä näinä joka paikasta säästämisen
aikoina. On kuitenkin tärkeä huomata, että tuntimäärän kasvu johtui siitä, että vuoden alusta
myös Karvia on nyt virallisesti Petäjän toiminnan
piirissä. Ilman tätä valtionosuustunnit olisivat pienentyneet noin 5%, mikä olisi tarkoittanut yli 600
tunnin vähennystä. Tuon kokoluokan leikkaus on
kohdistunut moneen maaseutuopistoon.
Valtionosuustunneilla on iso merkitys opiston taloudessa, sillä valtio rahoittaa toimintaamme 57
%:lla myöntämiensä tuntien yksikköhinnasta.
Tuntien pienentyessä on selvää, ettei isoja uusia
juttuja ole tulossa keväälle. Ei tuhlata tunteja nyt,
ettei vähennystarve kohdistu koko painolla syyskauteen. Lisäryhmiä ja tunteja ei siis keväällä ole
juuri mahdollista antaa.

Lemmikkieläimet
Rehtori Liukkonen pyysi muistuttamaan, ettei
lemmikkieläinten tuominen oppilaitokseen ole
sallittua allergioiden vuoksi. Tämä koskee tietysti
niin opiskelijoita kuin henkilöstöäkin.

Palkkalaskennassa käytetään automaattisesti
päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A.
Verokortin tarvitsee toimittaa 20.1.2016 mennessä vain seuraavissa tapauksessa:






Jos palvelussuhteesi alkaa 1.1.2016 jälkeen.
Kyseessä on muutosverokortti
Jos haluat ennakonpidätyksen verokortin Bvaihtoehdon mukaisesti (yhden tulorajan ennakonpidätys)
Jos haluat korottaa verokorttiin merkittyä ennakonpidätysprosenttia. Merkitse uusi pidätysprosentti verokorttiin (pelkkä sähköposti tai
puhelinsoitto ei tässä riitä).

Tammikuun ennakonpidätys toimitetaan joulukuun pidätysprosenttien mukaisesti.
Jos palkkalaskentaan on toimitettu joulukuuksi
esim. nollaverokortti, jonka voimassaolo päättyy
verokorttiin merkityn voimassaoloajan mukaisesti
31.12.2015, kuuluu tätä muutosverokorttia käyttää myös tammikuussa. Jos tällaisessa tilanteessa haluaa tammikuuksi korkeamman pidätysprosentin, pitää palkkalaskentaan ilmoittaa uusi,
korotettu pidätysprosentti sähköpostitse tai toimittaa muutosverokortti 1.1.2016 alkaen.

Kevään opintosetelikurssit
Opetushallitus myönsi Petäjälle opintoseteliavustusta kurssimaksujen alentamiseen. Rahan käyttöoikeus on syksystä kevääseen ja sitä jaettiin
syyskaudella sen verran, että avustusta riittää keväälle vielä muutamalle ryhmälle.








1101109K PAJULINNUN TAIDETUOKIO
1103305K LUMISUON TAIDETUOKIO
1104113K NÄPPÄRÄ SENIORI, PARKANO
1104403K LAUHALAN KUDONTA
1104404K VIRIKE JA ASKARTELUKURSSI.
3401503K POMARKUN DIGIPAJA
8301216K SENIORIJUMPPA, KIHNIÖ

Mystiset K-koodit
Tarkkasilmäisimmät ovat huomanneet, että joissakin kevään päiväkirjoissa on kurssikoodin perässä k-kirjain. Käytämme sitä koko lukuvuoden
mittaisissa kursseissa erottamaan syys- ja kevätkaudet toisistaan.
Hyvää alkavaa vuotta 2016!
t: Petäjän toimistoväki

