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Lähiopetus keskeytyi Parkanossa 
Parkanon kaupunki on nyt epidemian vakavim-
massa eli leviämisvaiheessa. Kaikkien kuntalais-
ten tulisi välttää sosiaalisia kontakteja.  
Koulukampus Kaarnan käyttö koulujen ulkopuoli-
seen toimintaan on kielletty, aikuisten harrastus-
toiminta ja yleisötilaisuudet määrätty keskeytettä-
väksi 23.11.-6.12. väliseksi ajaksi. 
Linkki Parkanon kaupungin tiedotteeseen 
Tämä tarkoittaa Petäjä-opiston osalta sitä, että 
Parkanon lähiopetus joudutaan keskeyttämään 
lopuksi syyskautta. Onneksi valtaosa kursseista 
päättyy tällä viikolla ja keskeytys koskee siis vain 
viimeistä kokoontumiskertaa. Kuvataidekoulu Pi-
samassa ja käsityökoulu Näppärässä kahta vii-
meistä kokoontumiskertaa.  

Muissa kunnissa jatkuu 
Honkajoen, Kankaanpään, Karvian, Kihniön ja 
Pomarkun osalta lähiopetus jatkuu toistaiseksi 
normaalisti. Maskeja suositellaan käytettäväksi, 
silloin kun turvavälejä ei ole mahdollista pitää. 
Henkilöstölle tarkoitettuja visiirejä on saatavilla 
toimistolla, jos et sellaista ole vielä saanut. 

Keskeytyneen opetuksen palkanmaksu 
Opettajiin, jotka eivät jatka kurssejaan etäopetuk-
sena sovelletaan työsopimuslain kohtaa (TSL 
55/2001 2. luku 12§) työnteon estymisestä. Heille 
korvataan 14 päivän palkka suunniteltujen tuntien 
mukaan ilman työntekijän erillisiä toimenpiteitä.  
Työttömyyskassan selvityksiä varten voidaan tu-
lostaa Parkanon kunnan määräys aikuisten har-
rastustoiminnan keskeyttämisestä ja koulun tilo-
jen sulkemisesta koulutoiminnan ulkopuolisilta. 

Etäopetuksen palkanmaksu 
Etäopetuksen ohjaustyöstä maksetaan 90 mi-
nuutin työjaksosta yhden oppitunnin palkka 
(OVTES Osio F Liite 12 Luku II 6§ 7. mom.). 
Tuosta tiedotettiin opettajan oppaassa, uutiskir-
jeissä ja on kirjattuna myös työsopimuksiin. 
Etäopetusjaksolle on käytettävissä tuntimäärä 
mikä kurssista olisi lähiopetuksen keskeydyttyä 
jäämässä pitämättä. Etäopetusta voi tehdä opet-
tajan valitsemalla tavalla. Jos ryhmässä käyte-
tään muutenkin WhatsAppia, on se luonteva va-
linta etäopetukseenkin. 
Yksi opettajista kertoi tekevänsä ja lähettävänsä 
puuttuvan kerran kotitehtävän, toinen pyysi osal-
listujia jatkamaan työskentelyä kotona ja lähettä-
mään siitä valokuvan opettajalle. Kukin omaan 
tapaansa ja opetettavan asian mukaan. 

Keskeytys tuli taas niin nopeasti, ettei ainakaan 
maanantairyhmien opettajilla ollut aikaa muuttaa 
systeemiään. Tälle viikolle suunniteltuja tunteja 
on siksi mahdollista pitää etäopetuksena vielä 
ensi viikolla, eli 30.11.-5.12.  
Ilmoittakaa etätunnit ja päivämäärät Kaijalle pe 
4.12. mennessä, että ehtivät maksuun 15.12. 

Matkalaskut Expenseen 
Matkalaskut pyydetään syöttämään hyvissä ajoin, 
sillä niiden käsittelyyn tarvittava henkilöstö on 
vaihtelevasti vuosilomilla joulukuussa. 
Matkoja voi syöttää ti 15.12. saakka ja ne tulevat 
maksatukseen joulutauon vuoksi jo ti 22.12. 

Vuosilomat ESSiin 
SASKYn henkilöstöihmiset hätyyttelevät taas hal-
lintoväkeä laittamaan vuoden 2020 puolella pi-
dettävät vuosilomat ESS-järjestelmään niin, että 
ne ovat hyväksyttyinä pe 4.12. mennessä. 

Henkilöstön tyhypäivä peruuntuu 
Petäjässä on järjestetty koko henkilöstön tyhypäi-
viä syyskauden lopulla. Näissä oloissa sellainen 
ei ikävä kyllä ole mahdollista ja nämäkin kinkerit 
joudutaan nyt valitettavasti peruuttamaan. 

Saatua palautetta 
Toimistoihin on tullut kysymyksiä kurssilaskuista 
ja kevätkauden toteutumisesta. Heille on vas-
tattu, että maksu kattaa myös kevätkauden.  
Näppärät ja Pisamat laskutetaan kuitenkin edel-
leen lukukausittain.  
Lähiopetuksen keskeytyminen 1-2 viikoksi ei ole 
peruste saada alennusta kurssimaksuista. 
Huoli kevätkauden toteutumisesta näissä oloissa 
on ymmärrettävä. Eteenpäin kuitenkin eletään il-
man varmaa tietoa tulevasta. Paras tie on jaksaa 
tehdä kaikkensa, ettei sairastu eikä itse levitä 
tautia eteenpäin. 
Mikäli kevätkausi keskeytyy tai peruuntuu, hyvite-
tään kurssimaksuja viime keväänä päätettyyn ta-
paan eli maksuja palautetaan hakemuksesta pi-
tämättä jääneiden tuntien osalta. 
Laskun eräpäivä on hyvin pian laskun saapumis-
päivän jälkeen. Tätä emme valitettavasti voi itse 
muuttaa, mutta viemme kyllä asiaa eteenpäin, 
jotta ongelma saadaan kuntoon ja normaali parin 
viikon maksuaika myös meidän kurssimaksuille. 

Ensilumi tuli ja meni 
Olli Ruohomäki 
 

https://www.facebook.com/Parkanonkaupunki/posts/1611226419038598
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021/osio-f-liite-12-kansalaisopisto/viran-toimenhaltijoiden-tyoaika
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