PLM tiedottaa_ Toukokuu
Kaupunginhallitus päätti keskiviikkoaamuna 20.5.2020 henkilöstömenoihin kohdistuvista
säästötoimenpiteistä, kuten lomautuksista. Päätöksen mukaan lomautukset kohdistuvat niihin
tehtäviin, joissa korona on aiheuttanut tai aiheuttaa töiden olennaista vähentymistä vuoden 2020
aikana. Päätetyt lomautukset eivät kohtele henkilöstöä yhdenvertaisesti. JUKO yhdessä muiden
henkilöstöjärjestöjen kanssa ei missään vaiheessa hyväksynyt lomauttamista säästökeinona.
Jos työnantaja päätyy lomauttamaan työntekijän, on työntekijälle annettava kirjallinen
lomautusilmoitus, josta selviää lomautuksen perusteet, alkamisaika ja kesto. Lomautusilmoitus on
annettava työntekijälle kuukausi ennen lomautuksen alkua. Ilmoituksen saatuasi ilmoittaudu heti
työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma asiointi -palvelun kautta. Ilmoita TE-toimistolle
mahdollinen lomautusaika kokonaisuudessaan. Esimerkiksi, jos lomautus on erimittaisina jaksoina
30 päivää ajalla 1.1.2018 – 31.3.2018, täytä hakemus ensimmäisestä lomautuspäivästä lähtien ja
pidä työnhakusi voimassa 31.3.2018 saakka.
Hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastasi kahden viikon työttömyyden jälkeen. Tarkista
hakemukseen tarvittavat liitteet työttömyyskassasi sivuilta. Yleisimmät liitteet ovat työsopimus,
lomautusilmoitus ja palkkatodistus. Moni kassa saa tulotiedot suoraan Tulorekisteristä, mutta
tarvittaessa palkkatodistuksen voi pyytää Sarastian Asiakaspalvelusta. Päivärahaa haetaan
ensimmäisen kerran kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Lyhyemmät lomautukset
voi hakea lomautuksen päätyttyä. Päivärahalaskuri. Ansiosidonnaiseen kuuluvaa omavastuuaikaa
ei poikkeuslainsäädännön vuoksi ole, jos ensimmäinen lomautuspäivä on ennen 6.7.2020
Koronarajoitusten vähentyessä on koronariski silti pidettävä mielessä. Koronatapauksissa on
kuitenkin syytä toimia kaupungin ohjeen mukaan. Jos sinulla on koronaan liittyviä oireita, ole
yhteydessä omaan terveyskeskukseesi ja pyydä koronatestausta. Koronaan liittyvät poissaolot
perustuvat tartuntatautilääkärin antamaan päätökseen. Tartuntatautilääkärin päätös on
toimitettava viipymättä HR:ään/ Tuija Ahoselle.
Sairastumisriskin vuoksi pitää muistuttaa, että vuosilomaa on oikeus siirtää sairauden takia
myöhäisempään ajankohtaan. Siirtoa pitää pyytää heti sairastuttuaan ilman tarpeetonta viivytystä.
Oppilaitoksissa tähän ryhmään kuuluvat muun muassa koulujen ja oppilaitosten rehtorit,
lastentarhanopettajat ja päiväkodinjohtajat. Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata
(sairauslomaa) kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä. Opettajat voivat itse
hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu
16.6 alkavan laskennallisen vuosiloman ajalle. Sairauspäivärahan omavastuuaika on
sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää. Omavastuuajan jälkeen voi hakea sairauspäivärahaa
Kelalta. OAJ:n ohje
Kunta-alalla on myös palattu uudelleen neuvottelupöytään. Neuvotteluiden edistymistä voi
seurata esimerkiksi täällä. Lopuksi todettakoon vielä, että perusopetuksen ja lukion vakituisten
opettajien palkanmaksupäivä muuttuu nyt kesäkuussa. Uusi maksupäivä on 15. päivä, mutta
opettajien lomaraha maksetaan kuitenkin vielä tänä vuonna 1.6.2020.
Hyvää kesää ja pysytellään terveinä!
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