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Peruskoulun ja lukion opettajille sekä rehtoreille

AJANKOHTAISTA TIETOA OPETTAJILLE JA REHTOREILLE LUKUVUODEN ALUSSA

Opettajatietolomake ja palkkalaskelma

Lukuvuoden alkaessa jokainen opettaja saa tarkistettavakseen opettajatietolomakkeensa.  Siihen
on merkitty palkanmaksun perusteet seuraavalle lukuvuodelle.  On tärkeää, että kaikki
lomakkeeseen merkityt tiedot ovat oikein ja tarkistettu. Opettaja vahvistaa
opettajatietolomakkeen tiedot omalla allekirjoituksellaan. Määräaikaisten opettajien on hyvä
tarkistaa myös viranhoitomääräys ja siinä oleva määräaikaisuuden peruste.

Palkkalaskelmasta on tarkistettava palkkauksen perusteet. Peruspalkan lisäksi on tärkeää
tarkistaa vuosisidonnaisten lisien määrä ja muut palkkaan oikeuttavat henkilökohtaiset lisät.

Palvelusuhdeneuvonta kuuluu työnantajalle ja palkanlaskentaan kuuluva työ Monetra Pohjois-
Savo Oy:lle. Mikäli palvelusuhde asioissa on epäselvää, keskustele esimiehen kanssa. Lisäneuvoja
voi kysyä palvelusuhdeasiantuntijalta osoitteesta neuvonta.heko@kuopio.fi  tai luottamusmiehiltä.
Palkkaukseen liittyvistä asioista voi kysyä osoitteesta palkat.koulut.kuopio@monetra.fi

Vuosisidonnaisen lisän vuodet ja korotusprosentit

Oikeus vuosisidonnaiseen lisään tai työkokemuslisään alkaa palvelusajan täyttymistä seuraavan
kalenterikuukauden alusta. Vuosisidonnaisen lisän ehtona on, että sitä haetaan kirjallisesti
viimeistään kahden vuoden kuluessa, kun oikeus vuosisidonnaiseen lisään on syntynyt. Jos
hakemus on esitetty myöhemmin, vuosisidonnainen lisä myönnetään takautuvasti yhden vuoden
ajalta.

mailto:neuvonta.heko@kuopio.fi
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Olemme koostaneet yhdessä työnantajan kanssa tietoa palvelusuhteesta. Tämän paketin löydät
yhdistyksen kotisivuilta www.oajkuopio.fi/palvelusuhdetietoa

Korona-ajan lisätyön korvaaminen Kuopion kaupungin henkilöstölle

Viime vuosi 2020 ja kulunut vuosi ovat olleet poikkeukselliset. Koronapandemian vuoksi toimimme
Kuopiossa haasteellisessa toimintaympäristössä ja jatkuvan paineen alla. Tilanne on ollut
poikkeava ja jatkunut jo yli vuoden ajan. Työntekijöiltä ja viranhaltijoilta on vaadittu toiminnan
turvaamiseksi jatkuvaa hetkessä elämistä sekä joustamista potilaiden, asukkaiden, asiakkaiden,
lasten ja oppilaiden parhaaksi. Lisäksi pandemiasta aiheutuvien lisävelvoitteiden, lisätehtävien ja
lisääntyneiden valvontavastuiden yhteensovittaminen on aiheuttanut jatkuvaa lisärasitusta
henkilöstölle. Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot eivät ole kuitenkaan kasvaneet. Henkilöstö
on omalla työpanoksellaan huolehtinut siitä, että olemme selvinneet koronapandemian aikana
hyvin. Pandemia ei ole vielä ohi ja tilanteen normalisoituminen jatkuu vielä vuonna 2022.

Henkilökuntaneuvosto teki huhtikuussa 2021 työnantajalle esityksen henkilökunnan
palkitsemisesta ja kannustamisesta pandemian aikana tehdystä työstä. Henkilökuntaneuvosto teki
esityksen, että jokaiselle Kuopion kaupungin työntekijälle ja viranhaltijalle maksetaan ylimääräinen
korvaus.

Kuopion kaupungilla on käytössä ePassi, jonka arvo on ollut 72 €/hlö/vuosi. ePassia voi käyttää
kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Lisäksi henkilöstöllä on työsuhde-matkalippuetu 10 €/kk.
Matkalippuetua maksetaan 11 kk:lta vuodessa, eli 110 €/hlö/vuosi.

ePassin arvo nousee 72 eurosta 144 euroon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asian 9.8.2021
kokouksessaan. Muutos tulee voimaan 1.9.2021. Samalla ePassin käyttö laajennetaan
koskemaan myös hyvinvointipalveluja, jolloin henkilökuntaetua voi käyttää mm. hierontaan ja
fysioterapiaan.  Asiaa valmistellut työryhmä on esittänyt, että ePassin arvo pidetään korotetulla
tasolla myös vuonna 2022, eli 144 €/hlö/vuosi. Lisätietoa ePassin käytöstä löytyy kaupungin
intrasta KUHASTA.

**********

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit järjestetään kuluvan syksyn aikana loka-marraskuussa ja asiasta
tiedotetaan tarkemmin syyskuussa. Uusien työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on 1.1.2022 –
31.12.2025.

**********

Koronaepidemia on vaikuttanut ja hankaloittanut koulutyötä kahden viime lukuvuoden aikana.
Tuleva lukuvuosikin tulee olemaan haasteellinen. Voimia koulutyöhön tulevana lukuvuonna!

Kuopiossa 16. elokuuta 2021

Ilkka Kokkonen, plm, JUKO ry/OAJ ry              Tiina Karjalainen, varaplm, JUKO ry, OAJ ry
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OVTES-alueen luottamusmiehet 1.8.2019-31.7.2022

lehtori Ilkka Kokkonen
pääluottamusmies
OAJ:n toimisto
044-7181721
ilkka.kokkonen@kuopio.fi

lehtori Tiina Karjalainen
varapääluottamusmies
Kallaveden lukio
044-7184524
tiina.karjalainen@opedu.kuopio.fi

luokanopettaja Minna Parviainen
luottamusmies
Jynkän koulu
044-7184780
minna.parviainen1@opedu.kuopio.fi

rehtori Sami Varis
luottamusmies
Pirtin koulu
044-7184461
sami.varis@kuopio.fi

lehtori Kari Rajala
luottamusmies
Puijonsarven
koulu/Maaninkajärven koulu
044-7185892
kari.rajala@opedu.kuopio.fi

lehtori Janne Timonen
luottamusmies
Juankosken koulu
050-3266447
janne.timonen@opedu.kuopio.fi

rehtori Saila Tirkkonen
varaluottamusmies
Jynkän koulu

lehtori Jarkko Rautio
varaluottamusmies
Puijonsarven koulu

lehtori Pasi Koivuranta
varaluottamusmies
Juankosken koulu ja lukio

Olemme koostaneet yhdessä työnantajan kanssa tietoa palvelusuhteesta. Tämän paketin löydät
yhdistyksen kotisivuilta www.oajkuopio.fi/palvelusuhdetietoa

Yhteystietomme löytyvät myös yhdistyksemme kotisivuilta https://www.oajkuopio.fi/luottamusmiehet
Lisätietoja saa OAJ:n jäsensivuilta ja paikallisilta luottamusmiehiltä. Tiedote on myös OAJ
Kuopion verkkosivuilla.
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