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Petäjä-opiston kevätkausi keskeytyi

SASKY:n johtoryhmä päätti ma 16.3. että Petäjä-opiston kevätkauden toiminta keskeytetään toistaiseksi ti
17.3.2020 alkaen. Loppukevään tunnit jäävät siis pitämättä ja näyttelyt, esitykset ja konsertit järjestämättä.

Kunnat sulkivat tilojaan

Parkanon kaupunki päätti 13.3. kiinteistöjensä sulkemisesta vapaa-ajan harrastustoiminnalta koronavirustilanteen vuoksi. Petäjän osalta tämä koskee entistä
keskustan koulua ja kirjastoa.
Kankaanpään kaupunki tiedotti 14.3. kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen käyttökiellosta iltaisin ja viikonloppuisin toukokuun loppuun saakka. Myös kevään
yleisötapahtumat on peruttu.

Viranomaisten linjauksia

PoSan ohjeen mukaan kaikki kokoontumiset, jotka eivät ole välttämättömiä, tulee lähtökohtaisesti perua.
Suositus on rajoittaa kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, kuten harrastuksia ja urheilua sekä välttää yli 10
hengen kokoontumisia.
Valtioneuvosto tiedotti linjauksistaan ja suosituksistaan lisätoimiksi tilanteen hoitamiseksi 16.3. Järjestelyt tulevat voimaan 18.3.
”kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat
suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.”
Myöhemmin saatiin OKM:n tiedote, missä selvitettiin
tarkemmin etäopetusvaihtoehtoa.
”..kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat
suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, mm. etäopiskelua,
erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja
sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.”

Haluatko kokeilla etäopetusta?

KT:n linjasi 17.3. ettei kansalaisopistoissa voida järjestää etäopetusta opetustyön luonteen vuoksi. Näin on
suurimmassa osassa kursseista, muttei ihan kaikissa.
Jos haluat jatkaa ja arvelet, että kurssisi voisi toimia
etäopetuksessa niin sisältöjen, ohjauksen kuin välineiden puolesta, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Jos ryhmällä on somerinki tai sähköpostilista, siellä olisi hyvä
kartoittaa ryhmän mielipide asiaan.
KoL on perustanut tueksi Facebook-ryhmän Etäopetus kansalaisopistoissa, mihin kannattaa liittyä.
Etäopettaja laatii ja jakaa tehtävät sähköisesti ja kurssilaiset tekevät niitä kukin kotonaan omilla välineillään.
Palaute ja ohjaus samalla tavalla sähköisesti. Tähän
mennessä on jo 14 ryhmää, missä tätä kokeillaan.
Opettaja pitää etäopetuksesta tuntikirjanpitoa ja laskuttaa ne tuntimuutoslomakkeella. Etäopetukseen on
käytettävissä tuntimäärä mitä kurssista on jäljellä. Etätehtävien laatimisesta ei korvata erikseen. Korvaus on
yhden oppitunnin palkka kustakin 90 minuutin ohjaustyöjaksosta (OVTES Osio F liite 12 6 § 7 mom).

Matkalaskut ja tuntimuutokset
•
•

Laittakaa matkalaskut tulemaan 16.3. saakka
Tuntimuutoslomakkeita ei tarvitse tehdä 17.3. alkavalta jaksolta

Keskeytysajan palkka

Moni on kysellyt palkanmaksusta, kun työtä ei pääse
tekemään. Työsopimuslaista löytyy tähän tilanteeseen
sopiva kohta ”Työntekijän oikeus palkkaan työnteon
estyessä”.
Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on
oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. (TSL 2. luku § 12 2. mom)
KT:n ohje: Kun toiminta on hallituksen linjausten mukaan keskeytetty eikä etätyö ole mahdollista eikä korvaavaa työtä ole tarjolla, maksetaan em. 14 päivän
palkka. Kyseistä määräystä suositellaan sovellettavaksi myös virkasuhteisiin.
Palkka maksetaan jaksolta 17.-30.3. (tuntiopettajille
suunniteltujen tuntien mukaan). Työntekijöille annetaan TE-toimistoa varten kirjallinen ilmoitus, josta ilmenee, että työnantaja on soveltanut palkanmaksuvelvollisuuteensa TSL 2:12 §:ää alkaen 31.3.2020.
Mikäli työntekijä sairastuu koronavirukseen, lääkäri
määrää hänet karanteeniin ja työnantaja voi hakee
Kelalta ansionmenetyksen täysimääräisesti tartuntatautipäivärahana.
Lähiopetuksen keskeyttäminen, tilojen sulkeminen,
etätyöhön siirtyminen tai lähikontaktien välttäminen eivät tarkoita karanteenia.

Seuraa mediaa kohtuudella

Mediaa on nyt hyvä seurata, sillä työnantajan ei ole
mahdollista tiedottaa henkilöstöä yhtä nopeasti.
Uusia ohjeita tulee päivittäin, joten sähköpostia on
syytä pitää silmällä.
Jatkuva radion, television, lehtien ja netin seuraaminen voi kuitenkin uuvuttaa tai ahdistaa, joten sitäkin
kohtuudella. Pitkistä tiedotustilaisuuksista ei välttämättä konkretiaa saa, vaan parempi on seurata illan
pääuutisia. Niihin on asiat pureskeltu valmiiksi ja hankittu maan parhaat asiantuntijat vielä syventämään.
Jos jotain hyvää tässä on, niin se, että nyt on aikaa
muuhunkin. Voi vaikka ulkoilla, jatkaa keskeneräisiä
käsitöitä, järjestää vaatehuoneen, kierrättää vanhat
vaatteet, inventoida lääkekaapin, sulattaa pakastimen,
jutella kunnolla perheen kanssa, soitella sukulaisille,
käydä kaupassa jonkun puolesta, poltella takkaa tai
pitää vaikka tv-sarjamaratonin.
Pysytään terveinä
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