
JÄSENKIRJE, Syyskuu 2021 
 

Oopyn jäsenistölle 

 

Syksy käynnistyi muutoksilla 
Oopyn hallitus aloitti lukuvuoden monen vuoden tauon jälkeen seminaarilla. Seminaarissa hallitus lähetti 

puheenjohtaja Marjut Koukkulan lukuvuoden ajaksi virkavapaalle ja vihki 1. varapuheenjohtajan Satu 

Varaman Marjutin sijaiseksi Oopyn puheenjohtajaksi. Samalla rakennettiin Marjutin tuella Oopyn 

lukuvuoden ohjelmaa. 

Muita suuria muutoksia on Orimattilan pitkäaikaisen sivistystoimen johtajan Timo Ahvon lähtö. Oopyn uusi 

puheenjohtaja ja pääluottamusmies Raine Lönnfors käyvät tapaamassa uutta opetus- ja kasvatusjohtajaa 

Mika Silvennoista heti syyskuun alussa. 

 

Työsuojeluvaltuutetuksi 
Tänä syksynä valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluvaltuutettu pääsee kehittämään työyhteisön 

työturvallisuutta ja työterveyttä.  Nykyinen työsuojeluvaltuutettu Markus Parviainen on kiinnostunut 

jatkamaan. Työsuojeluvaltuutetun lisäksi valitaan kaksi varavaltuutettua. Jos olet kiinnostunut auttamaan 

opetusalan kollegoita, ilmoittaudu mukaan. Kokeneen työsuojeluvaltuutetun rinnalla, OAJ:n kouluttamana 

on helppo aloittaa antoisa ura työsuojeluvaltuutettuna tai varavaltuutettuna. Ota yhteyttä 

oopy.varapuheenjohtaja1@gmail.com. Lue lisää https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/tyosuojelu/ 

 

Syyskokous 
Oopyn syyskoukous pidetään pe 8.10. Covid 19 tilanteen parannuttua ja rokotusten edetessä uskallamme 

lähteä järjestämään jäsenille syyskokouksen yhteyteen teatteriretkeä Lahteen.  Teatteriesityksenä näemme 

Lahden kaupungin teatterin uuden musikaalikomedian Waitress – Unelmien resepti. Tervetuloa mukaan! 

Syyskokouksessa hyväksytään Oopyn ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä valitaan hallitukseen uusia 

jäseniä erovuoroisten tilalle.  

 

Jäseneksi Oopyn hallitukseen 
Tule mukaan meille kaikille tärkeään ammattiyhdistystoimintaan. Oopyn hallituksessa toimiminen on 

hauskaa ja ihmisläheistä.  Jäsenenä et tarvitse erityistaitoja: Asiat tehdään yhdessä! Lisäksi Oaj kouluttaa 

hallitusaktiiveja vuosittain virkistystä unohtamatta.  Oopyn sivulla nykyiset hallituslaiset kertovat, miksi 

lähtivät mukaan Oopyn toimintaan. https://www.oopy.fi/  

 

Oopyn jäsenedut 
Oopyn jäsenenä pääset edelleen nauttimaan alennuksista Orimattilan kuntosaleilla ja Orimattilan 

kaupungin uimahallissa ja kuntosalissa. Lisäksi voit tilata Oopyltä 5 euron Smartum liikunta- ja 

kulttuuriseteleitä 25 kpl 4 euron kappalehintaan. Tilaukset oopy.liikunta@gmail.com. Tarkemmat tiedot 

https://www.oopy.fi/kulttuuri--ja-liikuntaedut  
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Rainen nurkkaus 
(Tällä palstalla pääluottamusmiehemme Raine Lönnfors auttaa jäseniä huolehtimaan omista oikeuksista.)  

 
Tänä lukuvuonna Rainen nurkkauksessa tutustutaan palkkakuitin tietoihin. 
Jokaisessa OOPY:n infokirjeessä on tietoisku seuraavista aiheista 
 
Osa 1 Vuosisidonnainen lisä 
Osa 2 Peruspalkka 
Osa 3 Ylitunnit 
Osa 4 Oto tunnit 
Osa 5 muut palkan osat 
 
Seuraa palstaa ja varmista, että palkanmaksusi on kunnossa! 

 
 
Osa 1 Vuosisidonnainen lisä 
 
Vuosisidonnainen lisä näkyy palkkalaskelma/palkkatodistuksessa seuraavasti: Ote palkkalaskelmasta 
 

 
 
Peruspalkka riippuu sekä opettajan koulutuksesta että ”työpaikasta”. 
 
Vuosisidonnainen lisästä Yks kohdassa nähdään vuosisidonnaisten lisien määrä, voi olla 0-5, jossa 
1,00 tarkoittaa 5 v. lisää ja 5,00 20 v.  alla olevan taulukon mukaisesti. 
 

 
 
Laskenta esimerkki: (ote yllä olevasta palkkalaskelmasta)  
Lukionopettaja on saanut 20 v. lisän, eli saa lisää seuraavasti: 1,06*1,02*1,10*1,04*1,06=1,31111, josta 
kerroin jolla Perupalkka kerrotaan 0,31111 seuraavasti: 3096,26*0,31111=963,28. Siis saadut lisä kerrotaan 
prosenttien mukaisilla kertoimilla keskenään (6 % = 1,06). 



 
Taulukko löytyy OVTES: 
https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021/osio-b-yleissivistava-koulu-yhteiset-maaraykset/palkka 
/pykälä 8§ Vuosisidonnainen lisä 
 
Lisää tietoa löytyy OVETS kirjasta / nettikirjasta osoitteesta: kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021 
 
OVTES: https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021/osio-a-yleinen/virkasuhteisen-opetushenkiloston-
palkkaus/pykälät 12 §-17 § 
 
13 § Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika 
 
1 mom.            
 
Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaan aikaan luetaan, jollei jäljempänä olevista määräyksistä muuta johdu, 
aika, jonka viranhaltija/työntekijä 18 vuotta täytettyään on ollut päätoimiseksi katsottavassa 

• kotimaisen työnantajan tai ulkomaisen työnantajan palveluksessa opettajan/rehtorin tehtävissä, 

• kotimaisen työnantajan tai ulkomaisen työnantajan palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista 
hyötyä nykyisissä tehtävissä 

• yrittäjän työssä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä enintään yhteensä viisi (5) vuotta 
 
 
17 § Vuosisidonnaisen lisän hakeminen 
 
1 mom.            
 
Vuosisidonnaisen lisän saamisen ehtona on, että sitä haetaan kirjallisesti viimeistään kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun oikeus vuosisidonnaiseen lisään on syntynyt. Jos hakemus on esitetty myöhemmin, 
vuosisidonnainen lisä myönnetään takautuvasti yhden vuoden ajalta hakemuksen esittämispäivästä 
laskettuna. 
Ao. viranomainen voi päättää, että vuosisidonnainen lisä myönnetään ilman hakemusta, mikäli 
viranhaltijalle on aikaisemmin myönnetty ao. kunnassa vuosisidonnaista lisää. 
 
2 mom.            
 
Oikeus vuosisidonnaiseen lisään alkaa sen jälkeisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien, jona 
vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava palvelusaika on täyttynyt. 
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