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Alkuvuoden aikatauluja

Kiky-sopimuksesta




Valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen solmima
kilpailukykysopimus tulee voimaan 1.2.2017. Se
on osa hallituksen tavoitetta taittaa valtion velkaantumisen kasvu. Sopimus jatkaa nykyisiä työehtosopimuksia 12 kk. Se on valtakunnallisesti
sitova, eikä yksittäinen työnantaja siis voi päättää
olla sitä noudattamatta.







Molemmat toimistot ovat välipäivät sujettuja
Kevään kurssitarjonnan jätti-ilmoitukset
Ylärissä ja Seudussa to 29.12.
Kankaanpään toimisto palaa lomalta ma 2.1.
Parkanon toimisto avaa ovensa kevääseen
musiikkiopistolla (Keskuskatu 1) ma 9.1.
Kevätkausi alkaa ma 9.1.2017
Talviloma Pom & Lav 20.-26.2. (vk 8)
Talviloma Par, Kih, Kpä, Hon & Kar
27.2.-5.3. (vk 9)

Nimi muuttuu – vähän
Sastamalan koulutuskuntayhtymän nimi muuttuuu vuodenvaihteessa SASKY koulutuskuntayhtymäksi. Käyttönimi muuttui siis viralliseksi
ja kirjoitusasua hienosäädettiin. Tarkkasilmäisimmät huomasivat pienen muutoksen logossa tämän uutiskirjeen yläreunassa. Hankintoja tehdessä tarkistetaan, että vuodenvaihteen jälkeen
tulevissa laskuissa on nimi uudessa muodossa.

Talkkariasiaa
Kankaanpäässä Keltaisen talon talkkarina toimii
nyt Tapani Viitaniemi. Hänet tavoittaa numerosta
044 577 2630. Rantalaa hoitaa Erkki Alakoski ja
hänen numeronsa on 044 577 2626. Talkkarit
ovat töissä ma-pe klo 7-16. Mikäli heitä ei tavoita
tai asiaa tulee muuna aikana voi soittaa kaupungin vikapäivystyksen numeroon 044 578 1923.

Kevään päiväkirjat
Viime vuonna kevätkauden päiväkirjoja toimitettiin ilman osallistujien nimiä ja puhelinnumeroita.
Haluttiin varmistaa, että kevään laskutus osuu
paremmin kohdalleen ja ettei mahdollisesti salaisia puhelinnumeroita vuoda asiattomien tietoon.
Nyt alkavana keväänä palataan vanhaan käytäntöön, missä nimet ja numerot on tulostettu valmiiksi päiväkirjoihin.
Opettajan tehtävänä on tehdä merkinnät – läsnäolo pystyviivalla ja poissaolo vaakaviivalla. Mikäli
opiskelija ei ilmaannu ollenkaan paikalle hänen
nimensä vedetään päiväkirjasta yli. Uudet osallistujat lisätään päiväkirjaan ja heiltä kysytään, onko
hän jo ilmoittautunut. Jos ei, pyydetään täyttämään paperinen ilmoittautumislomake.
Mikäli opettaja ei pidä nimenhuutoa, vaan kerää
nimilistaa, on siihen käytettävä tyhjää paperia.
Tämä tehdään siksi, ettei kukaan vahingossa näe
muiden mahdollisesti salaisia puhelinnumeroita.
Opettaja tekee tällöin päiväkirjaan läsnäolomerkinnät nimilistan mukaan.

Sopimus sisältää työajan pidentymisen, palkkojen pitämisen nykytasolla sekä lomarahojen leikkaamisen. Lisäksi määräaikaisella lakimuutoksella vuosien 2017-2020 työntekijän sosiaalivakuutusmaksut kasvavat ja työnantajan laskevat
Toimistotyöajassa olevien työaika pidentyy
1.2.2017 alkaen. Se on vuodessa 24 tuntia eli viikossa 30 min. Viikkotyöaika on siis 36 h 45 min.
Opettajien työaika pidentyy 1.8.2017 alkaen.
Päätoimisen opettajan opetusvelvollisuus on
edelleen 530 tai 580 tuntia vuodessa. Muun työn
velvollisuus lisääntyy 350:stä 374:ään tuntiin vuodessa. Suunnittelijaopettajan vuosityöaika nousee 1200:sta 1224:ään tuntiin sisältäen opetuksen sekä muun työn.





Työajan pidennys ei koske työkautta lyhempiä, esim. yhden lukukauden työsuhteita
Tuntiopettaja, jolla on vähintään 10 opetustuntia viikossa, tulee muuta työtä 10 tuntia
vuodessa
Tuntiopettaja, jolla on alle 10 opetustuntia viikossa, tulee muuta työtä 4 tuntia vuodessa.
Lisätietoa KT:n syksyn yleiskirjeestä

Opettajien opetustuntimäärä ei lisäänny, vaan pidennys tulee muun työn tunteihin. Tuntiopettajille
voidaan siis antaa muuta työtä, josta maksetaan
edellytetyn määrän ylittävältä osalta. Tällaista
muuta työtä voi olla esim. näyttelyiden rakentaminen ja valvonta, esitysten järjestäminen muutot,
opetustilojen ja varastojen järjestäminen, kemikaalien inventointi, turvakävelyt, strategiaseminaarit, itsearviointiseminaarit, kehittämispäivät
sekä opiston esittely ja markkinointi.
Lomarahoja vähennetään ajalla 1.2.2017-30.9.
2019 maksettavista lomarahoista. Leikkaus on
päätoimisilla 30% ja tuntiopettajilla 35%.
Henkilöstöpäälliköltä on tulossa kikyyn liittyvä tiedote, joten tietoa saadaan pian lisää.

Kaikesta huolimatta..
Onnellista Uutta Vuotta
t: Petäjän toimistoväki

