
Keskeisimmät asiat ja
muuttuneet käytännöt



} syyslomalla viikolla 43, 22.10.–28.10.2018 
} pyhäinpäivän aattona pe 2.11.2018 klo 18.00 

jälkeen 
} itsenäisyyspäivän aattona ke 5.12.2018 klo 

18.00 jälkeen
} pyhäinpäivänä la 3.11.2018
} itsenäisyyspäivänä to 6.12.2018 



} talvilomalla viikolla 10, 4.3.–10.3.2019
} kiirastorstaina 18.4.2019 klo 18.00 jälkeen 
} pääsiäislomalla pe 19.4.- ma 22.4.2019 
} vapun aattona ti 30.4.2019 klo 18.00 jälkeen
} vappuna ti 1.5.2019
} helatorstain aattona ke 29.4.2019 klo 18 

jälkeen
} helatorstaina to 30.5.2019



} Työsopimus
◦ Tarkista tiedot, lisää sähköpostiosoite
◦ Allekirjoita työsopimus
◦ Palauta toinen kappale heti toimistolle
◦ Rikosrekisteriote (maksullinen)
� p. 029 56 65650, rikosrekisteri@om.fi

} Palkanmaksupäivät
◦ Opettajat yli 16 t/vko tai erikseen sovitut
� seuraavan kuukauden 15. päivä
◦ Opettajat alle 16 t/vko
� seuraavan kuukauden viimeinen päivä

} Toimita verokortti
} Vuosilomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyttyä



} Kuukausittain, kuun viimeiseen päivään 
mennessä

} Verolliset matkat: koti-työ ja työ-koti
} Grynos-ohjelman kautta, tunnukset toimistolta

} Verottomat matkat (kahden työpisteen väli samana 
päivänä) ja satunnaiset matkat
◦ Jokihelmen opiston www-sivujen kautta 
◦ http://www.jokihelmenopisto.fi/Opettajainfo/lomakkeet
◦ Täytätte lomakkeen. Muutos: Tallennatte 

lomakkeen omalle koneelle ja lähetätte oman 
sähköpostin kautta 
palkat.kansalaisopisto@haapavesi.fi.

http://www.jokihelmenopisto.fi/Opettajainfo/lomakkeet
mailto:palkat.kansalaisopisto@haapavesi.fi


} Opistolta tiedotteet sähköpostitse
◦ Opettajakirjeet
◦ Ohjeet esim. matkalaskun täyttöön Grynosissa ja 

sähköisen päiväkirjan täyttöön  
} www-sivut http://www.jokihelmenopisto.fi
◦ Henkilötietolomake
◦ Koulutusanomus
◦ Keskeytysanomus (sairasloma-anomus)
◦ Matkalaskulomakkeet

http://www.jokihelmenopisto.fi/


} Kolme vuorokautta ja sitä lyhyemmät akuutit 
infektiot –Soita Paulalle p. 044 7591 269

} Muissa sairastapauksissa  - lääkärin 
/terveydenhoitajan todistus

} Tee sairasloma-anomus netissä
} Rehtori hyväksyy sairasloman vain anomuksen 

perusteella



} Sähköinen päiväkirja
◦ https://pisa.grynos.com/Jokihelmi/ - tunnukset, 

ohje sähköpostiin
◦ Kurssin sisältö: Valitse Kalenteri, sitten Kurssit, 

Klikkaa kurssi, johon haluat sisällön, valitse 
Päiväkirja, johon voit kirjoittaa sisällön 
päiväkohtaisesti.
◦ Edellytys ennen viimeistä palkanmaksua 

lukukauden lopussa
� Ilmoita sähköpostilla, kun olet täyttänyt sähköisen 

päiväkirjan
� Mikäli käytössä vain paperinen päiväkirja, palauta se 

toimistoon. 

https://pisa.grynos.com/Jokihelmi/


} Tärkeä muutos:
◦ Ryhmiin ja yksilöopetukseen ilmoittautuminen 

tehdään www.jokihelmenopisto.fi tai soittamalla 
pun. 044 7591 999. 
◦ Opettaja ei kerää ilmoittautumislomakkeita
◦ Opiskelijan on aina itse peruttava 

ilmoittautumisensa opiston toimistoon p. 044 7591 
246 Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai 
p. 044 7591 503 Merijärvi ja Oulainen.

http://www.jokihelmenopisto.fi/


} Saajat
◦ työttömät
◦ maahanmuuttajat
◦ henkilöt, joilla on lyhyt peruskoulutus (kansa- tai 

peruskoulu) 
◦ henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia (esim. luki-

vaikeus, kuulo- tai kehitysvamma)
◦ seniorit yli 63-vuotiaat tai eläkkeellä olevat. 

} Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan:
◦ opettaja ei voi kerätä opintosetelihakemuksia 

opiskelijoiltaan, vaan pyytä heitä toimittamaan ne 
toimistolle. 



} Käytössä myös 2018-2019
} OVTES:n pykälä 12
◦ Koko työvuoden opettavilla
� Vähintään 10 viikkotuntia opettavilla 10 tuntia
� Alle 10 viikkotuntia opettavilla 4 tuntia

} Sovittava apulaisrehtorin tai 
suunnittelijaopettajan kanssa


