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TIEDOTE 4.3.2021, henkilöstö 
 
SASKY koulutuskuntayhtymässä siirrytään pääsääntöisesti etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliseksi 
ajaksi Satakunnan alueen lisäksi myös Pirkanmaan alueen osalta valtioneuvoston 25.2.2021 ja 
Pirkanmaan koronanyrkin 3.3.2021 linjausten mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen osalta työpaikalla 
tapahtuvassa opetuksessa olevat opiskelijat seuraavat työpaikan ohjeistusta. Erityisen tuen tarpeessa 
olevien ohjausta voidaan edelleen toteuttaa lähitapaamisissa niin, että kerrallaan yhdessä tilassa ei saa 
olla yli 6 henkilöä paikalla. Ammattiosaamisen näyttöjä voidaan vastaanottaa myös niin, että tilaisuuteen 
ei osallistu yli 6 henkilöä. Lähiopetuksen osalta on voimassa vahva maskisuositus. 
 
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto siirtyy yli 12-vuotiaiden osalta 8.3. alkaen etäopetukseen. Petäjä-opiston 
alle 12-vuotiaiden ryhmät jatkavat lähiopetuksessa. Yli 12-vuotiaiden ryhmistä jatkavat ainoastaan 
etäopetusryhmät, muut ryhmät keskeytyvät, poikkeuksena Pomarkun digituki. 
 
Lukiokoulutuksen osalta on yksityiskohdista tiedotettu ja tiedotetaan erikseen. 
 
Koronaviruksen (covid19) aiheuttamat sairastumiset ovat lisääntyneet ja tilanne muuttuu nopeasti. 
Siirtymällä etäopetukseen voidaan ennakoivana toimenpiteenä hillitä koronatartuntojen leviämistä ja 
vähentää sairastumisriskiä. 
 
Korostamme, että etäopetukseen siirryttäessä oppilaitoksia ei suljeta vaan opetusmuoto muuttuu. Muun 
muassa opinto-ohjaajan, opettajan tai opiskeluhuoltohenkilöstön tapaamisesta on mahdollista sopia. 
Oppilaitosten ja henkilöstön toiminta jatkuu, mutta lähiopetusta ei pääsääntöisesti järjestetä. Rehtorit 
johtavat toimivaltansa perusteella etäopetusjärjestelyjä. Mahdollisissa kysymyksissä noudatetaan 
virkatietä (ensisijaisesti lähiesihenkilö). 
 
Hallinnollisesti on kysymys järjestelystä, jossa opiskelijan suunnitelmaa (tutkinnon perusteisiin perustuva 
suunnitelma) muutetaan siten, että opetus toteutetaan etäopetuksena. Lain ammatillisesta koulutuksesta 
100 §:ssä todetaan, että ” opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina 
opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.”  Siirryttäessä etäopetukseen läsnäolovelvoitetta 
oppilaitoksessa ei ole. Mahdollisilta pienryhmien lähiopetuspäiviltä maksetaan opiskelijoille ruokarahaa. 
Omat opiskelijaruokalat sekä Opiskelijaravintolat Warelius ja Wivi tarjoavat Take away -annoksia.   
 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

• Oppilaitokset ovat auki ja henkilöstöä (rehtorit, koulutuspäällikkö, opettajat, opintosihteeri, opinto-
ohjaaja, koulutusohjaaja, psykososiaalinen opiskelijahuolto ja muu tukipalveluhenkilöstö) on 
oppilaitoksissa. Tukipalveluhenkilöstön osalta noudatetaan edelleen Saskyn etätyöohjetta. 
Etätyöstä sovitaan aina etukäteen lähiesihenkilön kanssa. 

• Opettajan voi tavata, jos siitä sopii hänen kanssaan erikseen. Opettaja on opiskelijan 
tavoitettavissa lukujärjestyksen mukaisten tuntien aikana sähköisten välineiden avulla. 
Lukujärjestyksen mukaisiin tunteihin liittyviin kysymyksiin vastaa ko. aineen opettaja. 
Vastuuopettajalta voi kysyä tarvittaessa muita asioita. 

• Opiskelijat ohjeistetaan ottamaan tarvittavat opiskeluvälineet mukaan kotiin. 
• Opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti. Opiskelijat eivät tule oppilaitokseen, vaan opiskelevat 

kotona. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. 
• Lukujärjestyksen mukaisen teeman aluksi opettaja ottaa ryhmänsä opiskelijoihin yhteyden 

ohjeistaa, miten edetään. Käytössä on useita opettajan valitsemia opetustapoja ja 
tehtävätyyppejä.  
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• Lukujärjestystä noudattamalla pystymme kaikki rytmittämään arkemme järkevästi ja 
opiskelijoiden opinnot etenevät tarkoituksen mukaisella tavalla. 

• Kaikki opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle tarkoitettu tiedottaminen hoidetaan sähköisesti 
esim. Wilman ja sähköpostin välityksellä. Opistojen osalta on käytössä erillinen tiedotus. 
Henkilöstön tulee seurata intran tiedotusta. 

• Palaverit toteutetaan pääsääntöisesti Teamsin tai muun etäyhteyden välityksellä.  
• Etäopetukseen siirryttäessä myös asuntolassa asuminen pääsääntöisesti keskeytetään, 

majoittumismahdollisuus on vain rehtorin poikkeusluvalla. 
• Työturvallisuuslakiin viitaten on henkilöstöllä oppilaitosalueella maskinkäyttövelvollisuus. 

 

 

Antti Lahti  Anna-Leena Kivipuro  Pekka Simberg 
kuntayhtymäjohtaja ammatillisen koulutuksen johtaja yleissivistävän koulutuksen johtaja 
puh. 0503406221 puh. 0505879344  puh. 040 056 6465 
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