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Kehittämispäivä 13.4.
Kevätkausi on kuulkaas siinä mallissa, että taas
on aika tavata ja yhdessä parantaa maailmaa.
Tällä kertaa nähdään Parkanon Opintotalolla
pe 13.4. klo 9-15. Ohjelma näyttää tämmöiseltä:
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Aloitus & aamukahvi
Keskustelu päättyvästä työvuodesta
Arjen tietosuojaa -koulutusvideo
Henkilöstöpalaveri
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kevään näyttelyasiat
esitteen aikataulu
umako-koulutukset
kesäkauden toiminta & lomat
ensi lukuvuoden aikataulu, tuntitavoitteet ja uudet jutut
uuden opetustarjonnan suunnittelua, muutostarpeet
kehityskeskustelut
vuoden kehittämiskohteet
esitekokous 9.5. Kpä

Ruokailu vastapäisessä lounasravintola Kokki-Katriinassa
Iltapäivän tyhy-ohjelma
Päivä päättyy

Ilmoittaudu Kaijalle Parkanoon ma 9.4. mennessä, että saadaan ruokailut ja tarjoilut oikein
mitoitettua. Osallistumalla saa kuitattua kiky-tuntejaan ja myös matkakulut korvataan. Kiireisimmät voivat tulla mukaan osaksikin päivää.

Tietosuojatietämys ajan tasalle
Tietosuojaan on viitattu kymmenissä eri laeissa,
joiden kokonaisuutta on ollut vaikea hahmottaa.
Eri maiden säädöksissä on suuria eroja, minkä
vuoksi kansainvälisiä yrityksiä ei ole pystytty pitämään kurissa.
Tilannetta parannetaan EU:ssa yleisellä tietosuoja-asetuksella eli GDPR:llä. Siinä yhtenäistetään asiakkaiden oikeudet ja rekisterinpitäjien
velvollisuudet koko EU:n alueella.
Uusi asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja se tuo
uusia vastuita ja velvoitteita myös SASKY:n koko
henkilöstölle. Työnantajan on esimerkiksi todistettava, että kaikki työntekijät ovat tutustuneet tietosuoja-asetukseen ja osoittaneet osaamisensa
läpäisemällä testin. Tästä syystä testi on kaikille
pakollinen ja se on läpäistävä.
Vielä tänä keväänä testiä ei edellytetä niiltä Petäjän tuntiopettajilta, joiden opetus on jo päättynyt
eikä niiltä, joiden työsuhde on työvuotta lyhempi.
Uusia työsopimuksia solmittaessa työnantaja alkaa edellyttää testin läpäisemistä

Tuntiopettajat löytävät julkishallinnon puolella
laaditut aineistot ja nettitestin alla olevista linkeistä. Niiden käyttämiseen ei tarvita tunnusta
eikä salasanaa.




Koulutusvideo löytyy täältä
Kirjallinen materiaali löytyy täältä
Nettitestin voi tehdä täällä

Hyväksytty suorittaminen todennetaan siten, että
testitulos tulostetaan paperille tai tallennetaan tiedostoksi ja toimitetaan apulaisrehtorille.
Testi arpoo 20 kysymystä ja hyväksymisraja on
80%. Testi tulee olla tehtynä hyväksytysti huhtikuun loppuun mennessä.
Päätoiminen henkilöstö on saanut tietosuojaryhmältä sähköpostin, missä on ohjeet ja linkit
SASKY:n Moodleen aineiston katseluun ja testin
tekemiseen. Testitulokset menevät sieltä kätevästi tilastoon ilman ylimääräisiä toimenpiteitä.
Pakollinen testaaminen nostattaa varmasti niskakarvoja. Asia on kuitenkin tärkeä ja uudistus oikeansuuntainen. Lisäksi tietämyksestä hyötyä muutenkin, sillä olemme itsekin asiakkaan roolissa
muita palveluita käyttäessämme.
Asiaa ei voida hoitaa yksittäisellä toimenpiteellä.
vaan osaamisen ylläpitäminen edellyttää muutoksia toiminnassa myös jatkossa.





Koulutusaineistot liitetään opettajien perehdytysmateriaaleihin
Uusiin työsopimuksiin lisätään kohta tietosuojatestin suorittamisesta hyväksytysti
Osaamista pidetään yllä kahden vuoden välein tehtävillä testeillä
Lisätietoa: arjentietosuoja.fi

Nimityksiä
Yleissivistävän koulutuksen rehtori ja Petäjänkin
ylipäällikkö Kimmo Levänen on valittu Hämeenkyrön sivistysjohtajaksi. Hän siirtyy SASKY:n leivistä kuntapuolen hommiin vielä kevään aikana.
Onnea ja menestystä tulevaan työhön!

Toimisto tiedottaa
Toimisto pyytää toimittamaan päiväkirjat, paperiilmarit, tuntimuutokset ja muut lomakkeet hetimiten kurssien päätyttyä.
Kohta on kevät paketissa!
t: Petäjän toimistoväki
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