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Toimisto tiedottaa

Opekokouksen kalvosarjat löytyvät Petäjän nettisivun http://sasky.fi/petaja > Opettajainfo. Sieltä
löytyvät myös päiviteyt linkit sähköisiin palveluihin sekä parannettuja lomakkeita.

Parkanon toimisto on suljettu 11.-15.9.

Loppuvuoden kalenteria







13.10. Smartum- ja Tyhy-setelien viimeinen
käyttöpäivä syyskauden kurssimaksuihin
16.-22.10. syysloma (Par, Kih)
23.-29.10. syysloma (Kan, Kar, Pom, Hon)
la 4.11. ei opetusta Pyhäinpäivänä
3.12. syyskausi päättyy
28.12. kevään uusien kurssien ilmoitukset

Kilometrikorvaus ja korotukset
Korvaamme tuntiopettajille matkakustannuksia
julkisen liikenteen taksojen mukaan, mikäli sen
käyttäminen on kyseisellä matkalla mahdollista ja
kilometrien mukaan, mikäli sopivaa joukkoliikenneyhteyttä ei ole. Kulukorvaus on vuonna 2017
41 senttiä per kilometri. Omavastuuosuus on 12
km per päivä.
Korvausta korotetaan kolme senttiä per kilometri, mikäli autossa joutuu kuljettamaan koiraa
tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita,
Mikäli autossa matkustaa useita samalle työmatkalle tai työtehtävissä kuljetettavia henkilöitä, korotetaan korvausta kunkin lisämatkustajan osalta
kolme senttiä per kilometri.

Aina riittää kiky-juttua
Mikäli Petäjän tuntiopettaja tekee päätoimessaan
toiselle työnantajalle jo täydet 24 tuntia per vuosi,
Petäjä-opisto ei velvoita heitä tekemään enempää tuntiopettajan työsuhteen vuoksi. KT:n kannan mukaan tämä kohtuullisuuden tulkinta on
viime kädessä työnantajan päätettävissä.
Monet opettajamme tekevät tuntiopetusta useammalle kansalaisopistolle. Mikäli eri opistoissa
on suunniteltuja viikkotunteja yhteensä vähintään
kymmenen, KT:n tulkinnan mukaan kiky-tunnit
voidaan jyvittää opistojen kesken
Jos tunteja on esimerkiksi kolmessa opistossa
suhteessa 9:4:2 yhteensä 15 tuntia, syntyy velvoite kymmeneen kiky-tuntiin. Opistojen osuudet
ovat tällöin 9/15 = 0,6, 4/15 = 0,27 ja 2/15 = 0,13,
Jyvitys tunneiksi pyöristettyinä on 6, 3 ja 1.
Mikäli opettaja haluaa kiky-tuntien jyvityksen, hän
toimittaa toisten opistojen työsopimuksensa Petäjän Kankaanpään toimistoon, jotta tunnit voidaan todentaa ja jyvittää opistojen välillä.

Paperiset päiväkirjat pyydetään tuomaan tai lähettämään kopiot toimistoihin syyskuun loppuun
mennessä. Niitä tarvitaan kurssilaskutuksessa
sekä ”en ole semmoisella kurssilla ollutkaan” tyyppisten reklamaatioiden käsittelyssä.
Muistahan palauttaa työsopimuksen toinen kappale Kankaanpään toimistoon.
Uusia opettajia muistutetaan toimittamaan verokortit Kankaanpään toimistoon. Viime kevätkauden opettajien ei tarvitse, sillä teidän tietonne
ovat jo palkkatoimistossa.
Muista toimittaa suorittamiesi tutkintojen todistuskopiot Kankaanpään toimistoon, jotta mahdollisista korotuksista voidaan päättää. Parhaassa tapauksessa saadaan voimaan jo seuraavan kuun
palkanlaskentaan.

Muista hakea määrävuosikorotusta
Neljäs vuosi SASKYn leivissä on alkanut ja seuraava asia on nyt ajankohtainen.
Mikäli kansalaisopiston tuntiopettajalla on ollut
opetusta kolmena edeltävänä sekä kuluvana lukuvuonna vähintään 16 viikkotuntia, on hän oikeutettu saamaan tuntipalkkaansa 6% määrävuosikorotuksen. (OVTES osio F liite 12 14§)
Korotusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella
hakemuksella, joka osoitetaan vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Anja Kakkurille.
Tuntimäärään otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Korotuksen saajat tarkistetaan lukuvuoden alussa. Korotusta ei tarvitse hakea joka vuosi uudestaan, vaan se on voimassa
niin kauan kuin sen saamisen ehto täyttyy.

Matkalaskujen uusi kuningatar
Kuntayhtymä lopetti kesällä tukipalveluyrityksen
käytön, mikä poiki monia muutoksia sähköisiin
järjestelmiin sekä muutaman henkilömuutoksen.
Selkein muutos Petäjän henkilöstölle on, että
matkalaskusysteemin avauksia ja salasanojen
nollauksia hoitaa nykyisin Marja Vesala, puh. 040
1819012 email etunimi.sukunimi@sasky.fi. Painetussa opettajan oppaaseen oli vielä jäänyt
viime vuoden tieto.
Lukuvuoden alettua kaikki ei ole vielä valmiina.
Kopiokoneille ei voi tulostaa tietokoneelta eivätkä
langattomat vierailijaverkot vielä ole toiminnassa.
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