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Matkakorvauksiin siirtymäaika  
Uuden OVTES:in ikävin muutos tuntiopettajille 
oli matkakorvausten omavastuuosuuden korotus 
aiemmasta 2:sta 40:een kilometriin päivässä. 
1.8. voimaan tullut TES-kirjaus kuuluu näin: 
”19 § Matkakustannusten korvaukset 
Tuntiopettajan matkakustannusten korvaaminen 
tuntiopettajan asunnon tai toimipaikan ja opiston 
toimipisteen välillä korvataan jatkossa samalla 
lailla tuntiopettajan asunnon sijaintikunnasta 
riippumatta. Matkakustannusten korvaamisen 
omavastuun kilometrirajaa on nostettu. 
Matkakustannukset tuntiopettajan asunnosta tai 
toimipaikasta opiston työpisteeseen korvataan 
siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä 
kilometriä. Samoin perustein korvataan matka 
takaisin.  
Työnantaja voi kuitenkin harkintansa mukaan 
maksaa matkakustannusten korvaukset myös 
omavastuun kilometrirajan osalta osittain tai 
kokonaan. Päivärahan maksaminen on poistettu 
pykälästä.” 
Asiassa tehtiin esitys siirtymäajan ottamista ja 
kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti päätti asian 14.9. 
seuraavasti. 
Syyslukukausi 2022 on siirtymäkausi, jonka 
aikana noudatetaan vanhan OVTES:en 
määräyksiä matkakulujen korvaamisesta eli 
omavastuu on kuusi kilometriä suuntaansa. 
Perusteluna päätökselle on se, että opetus on 
suunniteltu ja budjetoitu keväällä 2022, jolloin 
tietoa uudesta matkakorvauskäytännöstä ei 
ollut. Opettajat ovat sitoutuneet työhön niillä 
ehdoilla, jotka keväällä olivat voimassa. 
Päätän, että SASKY koulutuskuntayhtymän 
Petäjä-opistossa noudatetaan tuntiopettajien 
kilometrikorvausten osalta OVTES 2020-2021 
määräyksiä vuoden 2022 loppuun saakka. 
Hyvitämme taannehtivasti 1.8.-14.9. välillä 
maksuun korvausten puuttuvan osan. Ne mak-
setaan sitä mukaa kun summat on laskettu. 

Pitääkö taas tuoda verokortti? 
• Kyllä, jos olet aloittanut nyt syyskaudella 

ihka uutena Petäjän palkkalistoilla  
• Kyllä, jos olet muuttanut pidätysprosenttia 

nyt syyskaudelle. 
• Ei, jos olet ollut jo kevätkaudella Petäjän 

palkkalistoilla etkä halua muuttaa 
prosenttiasi 

Verokortin voi tuoda tai postittaa toimistoon. 
Sähköisen version voi lähettää sähköpostilla. 

Hellewi-tunnarit Ollilta 
Tuntiopettajan tärkein tunnus on Hellewi-tunnus. 
Semmoiset tehdään kaikille opettajille. Sillä 
näkee kurssinsa, ilmoittautumistilanteen, siihen 
merkitään läsnäolot ja tunnin aiheet. 
Petäjän aiempien vuosien tuntiopettajien 
Hellewi-tunnusten voimassaoloa on jatkettu 
toukokuun loppuun, mutta salasanoja ei ole 
vaihdettu. Kirjaudu sisään vanhalla salasanalla 
ja jos et sitä enää muista, voit vaihtaa sen itse 
kirjautumissivun linkin avulla tai pyytää Ollilta 
uuden. 
Ihka uusille opettajille on tehty tunnuksia ja 
toimitettu elokuun alkupuolella. Löydät sen 
sähköpostisi viestivirrasta otsikolla ”Hellewi-
tunnuksesi”. 
Maailma on siinä mielessä epätäydellinen, että 
myöhemmin elokuussa lisätyille tai uusittaville 
opettajille tunnuksia ei välttämättä ole tehty. 
Laita viestiä olli.ruohomaki(at)sasky.fi, niin 
tehdään. 

SASKY-tunnarit toimistolta tai postista 
Toiseksi tärkein, eli SASKY-tunnuksia on tilattu 
69:lle tuntiopettajalle. Tämmöisen tarvitsee, jos 
tekee matkalaskuja, kirjautuu SASKYn verkon 
koneelle tai pitää etäopetusta Teamsilla. 
Tunnusten luominen oli niin iso operaatio, ettei 
niitä valitettavasti saatu jakoon vielä 
opettajakokouksessa. Nyt ne ovat viimein 
tulleet. SASKY-tunnuksella voi: 
• kirjautua SASKY:n verkon tietokoneeseen 
• tekemään matkalaskuja M2-järjestelmään 
• käyttää ESS-henkilöstöjärjestelmää 
• käyttää sasky.fi -sähköpostia 
• käyttää Office 365 ohjelmia selaimella 
• käyttää Teams-etäkokousohjelmaa 
• käyttää uutta intraa (28.9. alkaen) 
Tunnuksen voi noutaa toimistoista mutta 
pitkämatkalaisille ja harvoin toimistolla käyville 
ne laitetaan perinteisesti kirjeenä. Toimistolla 
poiketessa on kätevä myös palauttaa 
allekirjoitusta vaativat paperit: työsopimus, 
pankkitietolomake ja käyttölupahakemus. 
Jos sinulla on jo ollut tuntiopettajan SASKY-
tunnus viime lukuvuonna, se on keväällä lukittu 
ja nyt taas avattu käyttöön. Homman 
nopeuttamiseksi uudelleen avattuihin tunnuksiin 
luotiin uudet salasanat. Viimevuotisella ei siis 
pääse enää sisään. Voit noutaa uuden 
salasanan toimistolta tai lähetetään niitäkin 
postissa.  
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Pohdittavaa: Mitä on vastuullisuus? 
Laatupäällikkömme Ritva Lahtinen pyysi 
välittämään seuraavaa viestiä. On aika tarkistaa 
strategisia tavoitteitamme. Avaamme tällä 
viikolla strategiakeskustelulle sähköisen alustan. 
Tarkoituksena on aktivoida opiskelijoitamme 
käymään keskustelua siitä, millaisena he 
näkevät vastuullisen tulevaisuutemme. 
Toivon, että opiskelijoille tarjoutuu ohjattu 
tilaisuus vastata kyselyyn opetustuntien aikana. 
Vastuullisuudesta ja kestävästä tulevaisuudesta 
voi käydä heidän kanssaan keskustelua useasta 
eri lähestymiskulmasta ja mahdollisuuksien 
mukaan sisällyttää keskustelu opintoihin. 
Opiskelijat kirjaavat ajatuksensa, esim. pareittain 
tai yksilöinä, alustalle. Alustalla voi arvioida 
myös muiden kirjaamia ajatuksia. Kyselyssä voi 
käydä niin monta kertaa kuin haluaa. 
Vastaamiseen alustalla kuluu aikaa noin 15 min. 
Kysymykset ovat 
Miten Sasky voisi toimia vastuullisemmin? Mieti 
mitkä asiat, teot ja arvovalinnat lisäävät 
toiminnan vastuullisuutta. 
Millainen on paras mahdollinen kestävä Sasky 
vuonna 2024? Anna meille ideoita, miten 
autamme ja palvelemme sinua ja yhteisöä 
paremmin. 
Lähetämme kyselystä ryhmäviestin 14.9. koko 
henkilöstölle, opiskelijoille, heidän huoltajilleen 
sekä sidosryhmille. Kysely on auki syyskuun 
loppuun saakka. 
Jos opiskelija haluaa osallistua elokuvalippujen 
arvontaan ja on osallistunut ryhmän 
keskusteluun, hänen itsensä tulee mennä 
alustalle sivulle 8 palauttamaan yhteystietonsa 
ja painaa valmis. 
Kiitos, kun organisoit vastaamisen 
oppilaitoksessasi. Opiskelijoidemme 
näkemykset ovat meille arvokkaita! 
Vastaamaan pääsee tästä linkistä tai alla 
olevalla QR-koodilla. 

 

Palkkalaskelma 
Saskyn palkkatoimistosta on voinut saada 
paperisen palkkalaskelman. Nyt tämä sopimus 
päättyy marraskuun lopussa. Samansisältöisen 
todistuksen saa kuitenkin myös suoraan 
verkkopankista. 

Henkilötiedoista ja salassapidosta 
Tässä muutama nosto Saskyn 
tietosuojavastaavan Ritva Lahtisen tietoiskusta 
kansalaisopiston toiminnan näkökulmasta 
katsottuna.  
Henkilötietoja ovat kaikki, mistä henkilön voi 
tunnistaa tai mitkä lisätietojen avulla voi yhdistää 
henkilöön. Näitä ovat esim. nimi, henkilötunnus, 
auton rekisterinumero tai valokuva. 
Henkilötietojen lisäksi yksityisyyden suojan piiriin 
kuuluu arkaluonteisia tietoja, joita ovat esim. 
terveydentila, vapaa-ajan harrastukset, 
uskonnollnen tai poliittinen vakaumus, perheolot 
tai rikostuomiot. 
Tästä syystä emme anna esimerkiksi 
kurssilaisten nimiä niitä tiedusteleville emmekä 
keskustele kurssilaisen tai opettajan poissaolon 
syynä olevista sairauksista. 
Opiskelijoiden asioista ei keskustella julkisessa 
tilassa. Keskustele niistä vain hänen 
opettajansa, terveydenhuoltohenkilöstön, 
toimistohenkilöstön, rehtorin tai lapsiopiskelijan 
huoltajan kanssa. 
Kerää vain opetukseen tai muuhun tehtävääsi 
liittyvä välttämätön henkilötieto – ei mitään 
ylimääräistä. 
Säilytä tietoa vain se aika, joka tarvitaan. Hävitä 
nimilistat, erityisruokavaliotiedot, läsnäolotiedot, 
muistiinpanot, joissa on henkilötietoa heti, kun 
tarve päättyy. 
Ole erityisen varovainen somessa välitettävän 
tiedon suhteen. Jos varman päälle haluat pelata, 
käytä somea vain yleiseen tiedottamiseen. Ei 
mainita kurssilaisia nimeltä eikä julkaista heistä 
kuvia, missä he ovat tunnistettavissa. 
Oma lukunsa ovat oppilastöinä tehdyt 
taideteokset. Niissä on isyysoikeus, eli tekijällä 
on oikeus saada nimensä esiin teoksesta otetun 
kuvan yhteyteen, esim. ”Öljymaalaus 2022 
Marja Puuro” Jos tekijä ei halua nimeään 
mainittavan, voidaan käyttää yleisempää 
muotoa esim. ”Puukkokurssin oppilastöitä 2022” 

Syksy jo hyvin käynnissä 
Olli Ruohomäki 
apulaisrehtori 
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