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Toimisto tiedottaa

Kilometrikorvaukset ennallaan

Toimistoväki muistuttaa sähköisiä päiväkirjoja
käyttäviä täyttämään läsnäolomerkinnät. Paperimuotoisia päiväkirjoja käyttäviä puolestaan muistutetaan poikkeuttamaan ne toimistoon kopioitavaksi tai lähettämään kopiot.
Päiväkirjan läsnäolomerkintöjen avulla saadaan
parannettua kevään kurssilaskutuksen osuvuutta.
Niistä on myös suuri apu epäselvien tapausten
selvittelyssä.

Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa, että
KVTES:n mukaiset matkakorvaukset säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 2018. Tehy ry/ KoHo ry
ei ole hyväksynyt Kulukorvausasioiden neuvottelukunnan vahvistamia matkakustannuksia, joiden
mukaan myös kunta-alan matkakustannukset
ovat aikaisempina vuosina vakiintuneesti määräytyneet. Tämän vuoksi korvaukset säilyvät toistaiseksi ennallaan eli 0,43 €/km.

Tarkennusta aktiivimalliin

Mutta palkat nousivat

Joulun alla tuli hyvä uutinen, että opiskelu kansalaisopiston hyväksytään jatkossa aktiivimallin mukaiseksi aktiivisuudeksi, jolloin välttyy työttömyyskorvauksen leikkaukselta. Nyt tuli tarkempaa tietoa, että opiskelua on oltava 65 päivän tarkastelujaksolla vähintään viisi päivää.
Työttömyyskorvausta saavia opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä sekä TE-toimistoon että
maksajalle (työttömyyskassa tai Kela) ja kertomaan sivutoimisesta opiskelustaan Petäjässä.
Työvoimapoliittisen lausunnon hakijan sivutoimisesta opiskelusta antaa TE-toimisto.
Selkeää asiaa sumentaa kuitenkin Kelan linjaus,
että esim. ryhmäliikuntaan osallistuminen on harrastamista, eikä sitä katsota opiskeluksi.
Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen ratkaistaan
tapauskohtaisesti, eikä mikään taho voi antaa ennakkotietoa, mikä kurssi siihen kelpaa ja mikä ei.
On siis erittäin tärkeää, kannustaa kaikkia työttömiä opiskelijoitamme käymään keskustelemassa
omasta tilanteestaan ja kursseistaan paikallisessa TE-toimistossa.
Voikin ennustaa, että toimistoista aletaan kysellä
osallistumistodistuksia. Niitä varten opettajia pyydetään tekemään merkinnät tarkasti. Varautua
voi siihen, että päiväkirjaa pyydetään nähtäväksi
toimistoon. Hyvin kelpaa kopionkin toimittaa.

Petäjä-opiston tuntiopettajien palkat nousivat
1.12.2018 alkaen yleisen TES-korotuksen myötä.
Uudet palkat ovat seuraavat:

Hepa-arviointi

Myös Petäjä-opiston rehtorin tehtävät sisältävä
yleissivistävän koulutuksen tulosalueen johtajan
virka oli haettavana loppuvuodesta. Asia siirtyi
vuodenvaihteen yli ja saatiin päätökseen yhtymähallituksen kokoukseen 22.1.
Nimekkeeltään rehtorin virkaan valittiin Pomarkusta kotoisin oleva Pekka Simberg. Hän on
koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä Kankaanpään yhteislyseon apulaisrehtorina. Yhtymähallitus päätti lisäksi valita
varalle yhteisöpedagogi YAMK Tuula Alanko.

SASKY:n yhtymähallitus päätti juuri ennen joulua
henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän jakamisesta. Heti tammikuun alussa tulikin siihen liittyen
homma koko SASKY:n väelle tehdä itsearviointi.
Aikataulu oli varsin tiukka ja lomakkeessa oli
omat hankaluutensa, mutta vastauksia tuli silti
54. Se on sadan ihmisen yhteisössä tosi hyvin.
Apulaisrehtori teki omat arvionsa sekä esityksen
lisän saajista. Paketti lähti tulosalueen johtajalle,
joka katsoo kokonaisuuden ja tekee asiassa viralliset päätökset. Lisät maksetaan takautuvasti
vuoden alusta ja näkyvät maaliskuun palkassa.

peruspalkka

aikuiskasvatuksen 15 ov perusopinnot 5%

35 ov:n pedaopinnot 10%

Tunnustettu
erikoisasiantuntija

28,65

30,09

31,50

a) ylempi
korkeakoulututkinto

27,74

29,11

30,53

b) muu asetuksen
mukainen tutkinto

26,33

27,74

28,96

c) muu tutkinto

24,99

26,22

27,48

Kankaanpään toimiston sijainen
Kankaanpään toimistosihteeri Tuula Luoma on
suunnitellusti poissa työpaikalta helmi-huhtikuun.
Tuulan sijainen on Karvian Sarankylästä kotoisin
oleva Sirpa Sievi-Korte. Sirpa on aiemmin ollut
Sataedulla opintosihteerinä, projektisihteerinä,
hanketyöntekijänä ja hankevetäjänä.
Toimiston on avoinna kuten ennenkin ma-pe 9-15
ja puhelinnumerokin on sama 044 5800 520.
Tuulalle tuleva sähköposti ohjataan poissaolonsa
aikana Sirpalle. Sirpan tavoittaa myös suoraan
sähköpostilla etunimi.sukunimi@sasky.fi.

Ylsin rehtorin valinta

Kirkkaita kevätpäiviä odotellessa
Petäjän konttoriväki
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