
OOPYN jäsenkirje joulukuu 2022

SYKSYN ASIOITA:
● Oopyn syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja; onnea ja

menestystä Satu Varama! Uusi hallitus aloittaa tammikuussa.
● Oopyn hallitus tapasi Sivistysvaliokuntaa ja keskustelutilaisuudessa

veimme terveisiä päättäjille mm. opettajien työolojen tärkeydestä.
Tapaamme valiokuntaa jälleen keväällä.

EDUNVALVONNASTA

Luottamusmiesten terveisiä

OVTES 1.10.2022 Keskitetyn erä jakaminen
● Osion B (Yleissivistän koulun opetushenkilöstö) piirissä oleville perus-

ja tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,12 prosentilla 1.10.2022 lukien
lisäksi

● Osion B (Yleissivistävä koulu) 19 §:n mukaisia koulu/oppilaitos- ja
kuntakohtaisia lisätehtäväpalkkioita korotetaan 10 prosentilla

● Osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville
kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45
prosenttia osion G palkkasummasta.

Lisätietoa: KT:n sivusto

Muutamia muistettavia asioita
● Vuosisidonnainen lisä

Työkokemus kerryttää vuosisidonnaista lisää. Sinun täytyy itse
hakea vuosisidonnaista lisää. (kts tarkemmin
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/21/Kunta-alan-opetushenkiloston-virka-ja-tyoehtosopimuksen-2022%E2%80%932025-puolen-prosentin-suuruisen-keskitetyn-eran-jakaminen
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/


● Orimattilan kaupungin palveluaikavapaa

Kaupungin palveluksessa täysiä kymmeniä vuosia ollut
viranhaltija/ työntekijä saa palkallista vapaata. Vapaata voi saada
seuraavan listan mukaan:

· 10 vuotta: 1 lomapäivä
· 20 vuotta:2 lomapäivää
· 30 vuotta: 3 lomapäivää
· 35 vuotta: 4 lomapäivää
· 40 vuotta: 5 lomapäivää
· 45 vuotta: 5 lomapäivää

Palveluaikavapaat on pidettävä vuoden kuluessa täyttymisestä.
Lisätietoa: Orimattilan kaupungin intra

● Kuntoutus
Kuntoutukseen osallistuminen rinnastetaan harkinnanvaraiseen
virkavapaaseen, ja kuntoutus anotaan Populuksessa kuten
palkattomat virkavapaat yllä.
Poikkeuksena Kiila-kuntoutus, joka on palkallista kuntoutusta.
Työnantaja hakee KELA-korvauksen kuntoutuksen ajalta.
Kuntoutukseen osallistujan tulee toimittaa työnantajalle
viipymättä todistus kuntoutusjaksolle osallistumisesta. Muutoin
kyseinen aika on palkaton.
Lisätietoa: Orimattilan kaupungin intra

Maaliskuussa järjestetään JUKO:n Luottamusmiesvaalit

-opettajaehdokkaita luottamusmieheksi tarvitaan, lisäinfoa
asiasta heti alkuvuodesta

TYÖSUOJELUSTA

TS-valtuutettu toimii jo kolmannen työsuojelupäällikön kanssa
kalenterivuoden sisällä. Työsuojelupäällikkyys siirtyi 16.11. alkaen
hallintojohtaja Lilli Peltosen hoidettavaksi.

Syksyn aikana jatkettiin koronan aikana syntyneen työterveyden
työpaikkakäyntisuman purkamista. Näiden viiden vuoden välein tehtävien
käyntien osana varmistetaan myös yksikkökohtaisen vaarojen tunnistuksen ja
riskien arvioinnin tilanne.

https://orimattila.sharepoint.com/sites/henkilostoasiat/SitePages/Perehdytysopas,-palkkaus--ja-ty%C3%B6ehdot.aspx
https://orimattila.sharepoint.com/sites/henkilostoasiat/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fhenkilostoasiat%2FJaetut%20asiakirjat%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6hallinnon%2Dohjeet%5Fkh12%2E9%2E2022%2D%C2%A7%2D333%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fhenkilostoasiat%2FJaetut%20asiakirjat


Tulevana vuonna saamme vihdoin ajantasaistettua työsuojeluilmoitusten
hallintaa. Kaupunki on tilannut käyttöönsä Wpro -työturvallisuusohjelmiston,
johon työturvallisuuspoikkeamailmoitukset jatkossa tehdään ja tarvittavien
toimenpiteiden tilaa päästään seuraamaan. Tätä uudistusta on kannustettu
tekemään jo vuosia. Tästä on hyvä jatkaa työsuojelun ja -hyvinvoinnin
kehittämistä edelleen.

Joulukuussa on vielä paljon työtehtäviä ja kiireitä, toivotamme jäsenistölle
kuitenkin rauhallista, levollista ja oikein hyvää joulunaikaa ja joululomaa!

Lopuksi

Jäsenkortti uudistuu
Muovinen jäsenkortti poistuu käytöstä vuodenvaihteessa. Sen jälkeen jäsenkortti
löytyy puhelimesta, OAJ-sovelluksesta.

Educa 2023 ja risteilyn korvaava tilaisuus 27.-28.1.2023
Educa-messujen ohjelma löytyy täältä: www.educamessut.fi
Educa-risteilyn tilalle järjestetään iltajuhla, kirjaudu OAJ:n sivuille jos haluat mukaan

http://www.educamessut.fi/
http://www.oaj.fi/educa

