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Syksy pian pulkassa

Kevättä kestää neljännes vuotta




Kevätkausi alkaa ma 8.1.2018Hyvinvointikursseilla ja taiteen perusopetuksessa kevätkausi on
15 ja muilla kursseilla 13 viikkoa.
Kevätkauden pidentämisen vuoksi nyt kannattaa
tarkistaa kurssien päättymispäivät myös itse.









Petäjän syyskausi loppuu virallisesti 3.12.
Paperisia päiväkirjoja käyttävät: palauttakaa
ne toimistoon kurssien päätyttyä.
Sähköisiä päiväkirjoja käyttävät: merkitkää
kaikkien kokoontumiskertojen läsnäolot.
Käsityökoulu Näppärä Syksyn satoa –näyttely Parkanon kirjastossa 4.-15.12.
Olkityönäyttely Kihniön kirjastossa 8.12. asti
SINISTÄ JA VALKOISTA: käsitöiden ja kuvataiteiden yhteisnäyttely Kankaanpääsalin aulan vitriineissä 4.-15.12.
Joulupuuroa Petäjän väelle Parkanon ja Kankaanpään toimistoissa ke 13.12. klo 13-16
välisenä aikana. Papereita voi tuoda samalla
Toimistojen palvelukatko 15.12.-1.1.
Kevään uusien kurssien ilmoitukset Ylärissä
ja Seudussa to 28.12.

Onko säätöjä kevään kursseihin?
Kevään kurssisuunnittelun aikataulu on semmoinen, että säädöt kevään kursseihin ja kurssien
kopioinnit ovat tiedossa 5.12. ja syötettynä Hellewiin 13.12. mennessä. Suurin osa kevään kurssitiedoista näkyy netissä jo nyt ja loputkin 15.12.

Palkanlaskennan määräajat
Nyt saatiin tieto palkanmaksun ja matkakorvausten määräajoista joulukuussa.
Paperimuotoiset matkalaskut palautetaan toimistoille viimeistään ke 13.12. mennessä.
Sähköiset matkalaskut tulee olla tehtyinä viimeistään 20.12. Ne tulevat maksuun poikkeuksellisesti pe 29.12. Viikolla 52 ei tehdä normaalia
maksatusta ke 27.12. Vuodenvaihteen jälkeen ei
voi enää laskuttaa syksyn matkakuluja.
Vuoden 2017 aikana pidettävät vuosilomapäivät
on syötettävä Essiin 5.12. mennessä.

Tuntiopettajan irtisanoutumisesta
Tässä tietoa periaatteista ja käytännöistä liittyen
tuntiopettajan irtisanoutumiseen. Kansalaisopiston tuntiopettajien työsuhteet ovat määräaikaisia
perustuen toiminnan luonteeseen. Työnantaja tai
työntekijä eivät voi purkaa määräaikaista työsopimusta yksipuolisesti, vaan se edellyttää molempien suostumusta. Tilanne, missä työnantaja ei
suostuisi purkuun voisi olla sellainen, missä työntekijä haluaisi lopettaa työt välittömästi, mutta
uutta opettajaa ei heti saada tilalle. Lisäksi työsopimuslain mukaan alle vuoden työsuhteen irtisanomisaika on 14 päivää (TSL 2001/55 6. 3§).
Irtisanoutumisilmoitukset tehdään kirjallisesti, päivättynä, allekirjoitettuna apulaisrehtorille.

Työmatkojen laskuttamisesta
Autojen matkamittarit eivät aina näytä ihan tarkasti, minkä vuoksi käytämme Fonectan hakupalvelua. Se löytyy osoitteesta fonecta.fi. Valitse
etusivulta Valikko ja Reitit.


Kun lähdetään kotoa, reitti lasketaan kotiosoitteesta opetuspaikan osoitteeseen.
 Kun lähdetään opistolta, reitti lasketaan opistolta opetuspaikan osoitteeseen.
 Kun päivän mittaan kuljetaan opetuspaikasta
toiseen, reitti lasketaan lenkkinä ilman välillä
kotona käymistä.
 Pituus lasketaan lyhimmän reitin mukaan.
Työmatkan omavastuuosuus on 6 km suuntaansa, eli tätä lyhempiä työmatkoja ei korvata.
Matkasta vähennetään näin ollen 12 km/pv.
Korvaus on vuonna 2017 alle 5000 km:n osalta
0,41 €/km ja yli 5000 km:n osalta 0,37 €/km.
Kuljetettaessa suurikokoisia tai painoltaan yli 80kiloisia koneita tai laitteita tulee korotus 3 snt/km.
Samaa työtehtävää suorittamaan kuljetettavista
ihmisistä tulee korotus 3 snt/hlö/km.
Matkakorvaus on haettava enintään kahden kuukauden kuluessa matkan tekemisestä. Koko lukukautta ei siis voi laskuttaa kerralla. Lisätietoa
KT:n nettisivulta.

Valtionosuus säilyy ennallaan
Opetushallitus julkaisi tiedot vuoden 2018 kansalaisopistojen valtionosuuksista.
Valtiolta herui tällä kertaa rahoitusta 10437 opetustunnille, missä on pudotusta viimevuotisesta
vajaat sata. Onneksi yksikköhinta samalla nousi
83,77 e/opetustuntiin ja muutokset kompensoivat
toisensa.
Valtionosuus tuottaa merkittävän osan (57%)
kansalaisopistojen rahoituksesta, joten näitä päätöksiä seurataan opistoissa tarkalla silmällä ja välillä sydän kylmänä.
Päätös oli hyvä uutinen ja auttaa turvaamaan
opiston toimintaa ja nykyistä tuntimäärää.
https://vos.oph.fi/rap/vos/v18/v09yk6l18.html

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Parkanon toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 1, 2. krs 39700 Parkano kaija.haapamaki@sasky.fi puh. 044 045 5510
Kankaanpään toimisto avoinna ma-pe 9-15 Keskuskatu 41 38700 Kankaanpää tuula.luoma@sasky.fi puh. 044 5800 520

