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Testataan etävehkeitä

Tämä alkaa näyttää nyt siltä, että on aika jutella
ryhmissä, onko osallistujilla halukkuutta ja mahdollisuuksia jatkaa kurssia etäopetuksena, mikäli
lähiopetus jouduttaisiin taas keskeyttämään.
Etäjakson osallistujien on hyvä tuoda läppäri, tabletti tai älypuhelin, mitä käyttävät. Tunnilla voi jo
perustaa ryhmän ja kokeilla viestittelyä.
Jos käytätte yhteydenpitoon Facebookia tai
Whatsappia, riittää kun perustaa ryhmän ja väki
liittyy siihen. Teams-kokoukseen liitytään avaamalla sähköpostiin tuleva kokouskutsulinkki.
Jos noita ei ole ennen käyttänyt, saattaa ensin
joutua lataamaan laitteeseen kyseisen apin.

Palkanmaksu testitilanteessa

Mikäli henkilö ohjataan koronatestiin tai hän odottaa testitulosta, hän ei saa tulla työpaikalle.
Ilmoita asiasta apulaisrehtorille ja sovitaan, miten
kunkin tapauksen kohdalla toimitaan. Perutaanko
yksittäisiä kokoontumiskertoja, voidaanko niitä
siirtää syyskauden loppuun, etsitäänkö sijaista
vai yhdistetäänkö ryhmiä väliaikaisesti.
Sairastuessa tai oireisena haetaan sairaslomaa.
Terveydenhuolto päättää testiin ohjaamisesta.
Terveenä ja oireettomana testiin pääsyn tai tuloksen odottaminen eivät ole sairaslomaa. Esimiehen kanssa keskustellaan, onko tänä aikana
mahdollista tehdä korvaavaa työtä. Mikäli tällaista löytyy, siitä maksetaan normaali palkka.

Palkanmaksu keskeytystilanteessa

Mikäli kurssin lähiopetus keskeytyy eikä sitä ole
mahdollista jatkaa etäopetuksena, ollaan tilanteessa, missä työnteko estyy työnantajasta riippumattomasta tekijästä.
Työsopimuslaista löytyy pykälä tähän tilanteeseen (TSL 2001/55 2. §12). Työnantaja tekee
päätöksen palkanmaksun keskeyttämisestä ja
antaa ilmoituksen työntekijälle. Palkkaa maksetaan 14 päivää ilmoituksesta.

Kurssimaksut keskeytystilanteessa

Opiskelijoiden kysymykseen kurssimaksuista
keskeytystilanteessa on vastaus valmiina.
•
•

Jos keskeytys tapahtuu ennen kurssimaksujen laskuttamista, laskutetaan vain pidettyjen
tuntien mukaan.
Jos keskeytys tapahtuu kurssimaksujen laskuttamisen jälkeen, palautetaan keskeytyksen jälkeen pitämättömien tuntien osuus samaan tapaan kuin viime keväänä.

Toimisto tiedottaa
•
•
•

Kankaanpään toimisto on etätöissä ma-pe 5.9.10. Asiointi puhelimitse 044 5800 520 ja
sähköpostilla tuula.luoma(at)sasky.fi.
Parkanon toimisto suljettu Pirkanmaan syyslomaviikon ma-pe 12.-16.10.
Kankaanpään toimisto suljettu Satakunnan
syyslomaviikon ma-pe 19.-25.10.

Muuttosuunnitelmat kehittyvät

Olemme saamassa käyttöön parempia tiloja
myös Kankaanpäässä, kun päästään entisen
hammashoitolan kiinteistöön.
Keltaisella talolla käytetään varastoja pieniksi.
Opiskelijoita ja opettajia pyydetään viemään
omat tavaransa ja työnsä syyskauden päättyessä
Rantalan osalta on sovittu, että toiminta jatkuu
vielä kevätkauden. Tämän jälkeen uunit ja huuvat
siirretään uuteen paikkaan. Opiskelijoita ja opettajia pyydetään viemään omat tavaransa ja
työnsä kevätkauden päättyessä.

Maskisuosituksista

Toisin kuin keväällä, koronan rajoittamistoimista
päättävät nyt AVI:t, sairaanhoitopiirit ja kunnat.
Tässä on hyvää se, ettei esim. Uudenmaan tartuntapiikki sulje koko maata. Huonoa se, ettei
tieto enää tule yhdestä suusta maan hallitukselta.
THL:n uusi kasvomaskien käyttösuositus on kolmiportainen ja sitä sovelletaan kunkin alueen epidemiatilanteen mukaan. Syyskuussa oltiin perustasolla, mutta erittäin lähellä on tilanne, missä
joillakin alueilla julistetaan tartuntojen olevan kiihtymisvaiheessa. Tilanteen kehittymistä voi nyt
seurata osoitteessa https://thl.fi/koronakartta
Perustasolla joukkoliikenteessä, jossa ei voi
välttää lähikontakteja, testiin mennessä ja tulosta
odottaessa kodin ulkopuolella, riskialueelta palatessa siirtyessä maahantulopisteestä karanteeniin ja karanteenin aikana kodin ulkopuolella.
Kiihtymisvaiheessa edellisten lisäksi toisen asteen oppilaitoksissa (myös lukiot ja korkeakoulut
sekä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
Leviämisvaiheessa edellisten lisäksi aina joukkoliikenteessä ja julkisissa liikennevälineissä
(myös taksissa). Lisäksi aina julkisissa sisätiloissa (myös koulut yläkoulusta alkaen).
Suositus on siitä hyvä, että etukäteen kerrotaan,
miten eri vaiheissa toimitaan. Se löytyy tästä.
Pysytään terveinä
Olli Ruohomäki
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