
KOPY:n hallituksen kokous 2.9.2020 klo 16.30  KOKOUSSELOSTE 5/20 ja 6/20 

KOPY:n hallituksen ylim. sähköpostikokous 14.9. klo 15 - 17 

 

1. Luottamusmiesten terveiset 

Pääluottamusmiehen terveiset 

Pääluottamusmies käsitteli uuden kunta-alan sopimuksen vaikutuksia:  
 

• OVTES yleiskorotus 1.8.2020 lukien 0,87 % ja 1.4.2021 0,72 %, LO palkantarkistus 

(YKKT) 0,545 %,  

• KVTES yleiskorotus 1.8.2020 lukien 26 e tai väh. 1,22 %, myös henkilökohtainen lisä 

korottuu ja 1.4.2021 1 %, myös h-lisä.  

• Kiky poistunut : KVTES yleistyöajan lyheneminen 38 h 15 min 31.8. alkaen tai 

lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta alkaen.  

• OVTES: yhteisuunnittelutyöaikaan muutoksia.  

• Rehtoreiden palkkaan ja työaikaan pieniä muutoksia, hallinnollisen työn lukeminen 

opetusvelvollisuuteen,  

• lukion erityisopettajan opv 22,  

• lukioresurssi, 

• opetustyön vaihtaminen enint. 24 h lukuvuoden aikana kehittämistyöhön,  

• työryhmät palkkausjärjestelmien kehittämiseen,  

• VAKA-opet siirto OVTES:iin 1.9.2020,  

• KVTES-määräykset 31.8.2022. 

Perusopetuksen luottamusmies toi hallituksen tietoon seuraavia asioita: 

1. Gutsy Go kasiluokkalaisille yhtenäiskouluissa 31.8.-4.9. Samaan aikaan MOK-viikko 7. ja 9. -

luokkalaisille.  

2. Arviointikoulutus kaikille opettajille.  

3. Luottamusmies mukana perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen pohdintanyrkissä.  

4. Perusopetuksen päättöarviointikriteerit. Luonnokset tietyille arvosanoille 

kommentoitavana.  

5. Sarastia. Koulutus uudesta palkkajärjestelmästä ma 28.9. klo 9 - 10. 

Lukion luottamusmies toi hallituksen tietoon seuraavia asioita:  

1. Lukion Lops-työ ja siitä maksettavat korvaukset 

2. Etäopetus ja siihen liittyvä lisätyö 



3. Lukion anoma hankerahoitus korona-ajan aukkojen paikkaamiseen  

4. Koronatilanteen aiheuttama kuormitus 

 

2. Työsuojeluvaltuutetun terveiset 

1. Perusopetusjohtaja on kiinnittänyt huomiota koulujen työn vaarojen ja riskien arviointiin.  
 
2. Koulujen aloitus on alkanut tilanteeseen nähden rauhallisesti. 
 
3. Osassa kouluja oppilaan tukeen suunnatut resurssit ovat pienentyneet edelliseen 

lukuvuoteen verrattuna, mikä koetaan työn kuormittavuutta lisäävänä. 
 
4. Varhaiskasvatuksessa on työhön liittyvää kuormitusta.  
 
5. Perusopetuksessa ja lukiossa koronatestauksen hitaus kuormittaa opetuksen järjestämistä. 

 

3. KOPY:n kevät- ja syyskokous 

Koronan takia keväästä siirretty kevätkokous pidetään 28.9. ja syyskokous 29.10.  

Kevätkokouksissa ei tarjota ruokailua, vaan hallitus päätti tarjota kokouksen osallistujille 
kullekin 15 euron lahjakortin Kulmakonditoriaan. Syyskokouksen järjestelyjä selvitetään. 

Hallituksen jäsenistä 7 ja pj ovat erovuoroisia syyskokouksessa. Hallitus toimii jo nyt 
minimimäärällä, joten päätettiin pyrkiä saamaan lisää jäseniä hallituksen toimintaan mukaan. 

Hallituksen sähköpostikokouksessa 14.9. päätettiin, että kevätkokous pidetään ainoastaan 
lähikokouksena. 

 

4. KOPY:n talous  

KOPY:n talous on ylijäämäinen. Hallitus sitoutuu käyttämään rahaa jäsentapahtumiin heti, kun 

koronatilanne helpottaa. 

 

5. Jäsenistölle suunnatut liikunta- ja kulttuuritapahtumat  

Liikunta: Sherwood Run siirtyi ensi vuoteen. Jäsenistölle järjestetään uusi ilmoittautuminen. 



Kulttuuri: Kulttuurisihteeri järjestää jäsenistölle maksuttoman retken Van Gogh -näyttelyyn ke 

21.10. Myöhemmin syksyllä pyritään järjestämään teatteriretki. Fazer-retki pyritään 

järjestämään keväällä. 

 

6. Maailman opettajien päivä 5.10. 

Kopy tarjoaa jäsenistölle opepullaa maailman opettajien päivän kunniaksi. Tänä vuonna 

jäsenistö on ollut koetuksella, joten määräraha / jäsen päätettiin tuplata. Yhteysopettajat 

hoitavat tarjoilut omissa toimipisteissään. 

 

7. Kokous päätettiin klo 19.53.  

 

 

 

 


