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ote syyskirjeestä 
 
 
Tutustu kuoressa oleviin lomakkeisiin (1-5) ja toimi ohjeiden mukaisesti.  
 

1. Luettelo työpaikkasi HOAY:n jäsenistä (tulostettu OAJ:n jäsenrekisteristä) 
 

 Korjaa luettelo ajan tasalle mahdollisimman selkeästi. Tee korjaukset, lisäykset ja poistot luet-
teloon, älä tee uutta luetteloa. Luettelossa ei saa näkyä henkilötunnuksia, siksi tarvitaan jäsen-
ten kaikki etunimet. 

 Kirjoita henkilön nimen viereen lisätietoa, esim. koulun vaihto, maksulajin vaihto kuten ’vuorotte-
luvapaa, perhevapaa…’. Kun lisäät nimiä, merkitse viereen esim. ’jäsenanomus oheisena’ tai 
’jäsenanomus lähetetty’ tai ’liittynyt sähköisesti OAJ:n nettisivujen kautta’. 

 Ota korjatusta luettelosta kopio itsellesi. Saat uuden listan toimistosta aina sitä tarvitessasi soit-
tamalla tai pyytämällä sitä sähköpostitse. 

 Palauta alkuperäinen, korjattu luettelo HOAY:n toimistoon 31.8. mennessä Yhteysopetta-
jaraportin kanssa (aikuislukiot, kansalais-, työväen- ja kansanopistot palauttavat mahdollisim-
man pian syyskauden alettua).  

 
 

2. Jäseneksiliittymislomake/perintävaltuutus 
 

Tämän täyttävät 

 ensimmäistä kertaa OAJ:n jäseneksi liittyvät (suosittelemme sähköistä hakemusta 
www.oaj.fi) 

 OAJ:n jäsenet, jotka vaihtavat yhdistystä 

 HOAY:n jäsenet, jotka vaihtavat työnantajaa (= perintävaltakirja uudelle työnantajalle). 
 
Jäsenyys ei vaihdu automaattisesti! Jäsenyyteen liittyy perintävaltuutus (työnantajaperintä aina 
ensisijainen), työnantajan vaihtuessa täytyy aina täyttää uusi lomake. 

 
Oppilaitoksessasi aloittava uusi opettaja voi jo olla OAJ:n jäsen. 

 Jos hän on myös HOAY:n jäsen ja saman työnantajan palveluksessa, hän täyttää lomakkeen 
’Yhteys- ja jäsentietojen muutos’. 

 Jos hän on HOAY:n jäsen, mutta on vaihtanut työnantajaa, esim. yksityiseltä kunnalle, hän täyt-
tää ’Jäseneksiliittymislomakkeen’ (=perintävaltuutuksen). 

 Jos hän ei ole HOAY:n vaan jonkin muun yhdistyksen jäsen, hän täyttää ’Jäseneksiliittymislo-
makkeen’. Suosittelemme tekemään muutokset sähköisesti www.oaj.fi sivulla! 

 
Jäseneksi liittymisen ja jäsenyyden vaihdon pitäisi tapahtua välittömästi uuden työsuhteen alettua. 

 Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehto on 34 viikkoa jäsenenä tehtyä työtä. Lä-
hemmät tiedot www.opetk.fi.   

 Jäsenyys alkaa allekirjoituspäivänä vain, jos lomake saapuu HOAY:n toimistoon viikon sisällä 
allekirjoituksesta, muussa tapauksessa vasta kun hakemus on saapunut toimistoon.  

 Nettihakemuksen tehneen jäsenyys astuu voimaan välittömästi hakemuksen teon jälkeen.  

 Yhdistyksen vaihtajan on tärkeää antaa nopeasti perintävaltuutus, jotta jäsenmaksuihin ei tule 
katkoa, josta aiheutuu ongelmia niin jäsenetujen kuin mahdollisen työttömyyskorvauksen suh-
teen. 
 

http://www.oaj.fi/
http://www.oaj.fi/
http://www.opetk.fi/
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Pyydä opettajia merkitsemään lomakkeeseen aina myös työsuhteen loppumispäivä. Työsuhteen 
kesto vaikuttaa jäseneksi hyväksymiseen! Epäpätevältä opettajalta edellytetään lukukauden mittaista 
työsuhdetta pääsääntöisesti niin, että myös jäsenyyttä on haettu lukukauden alussa!  
 
Jos palkkatoimisto on työpaikan yhteydessä (yksityiskoulut), kannattaa pyytää työnantajan allekirjoitus 
lomakkeeseen ennen sen lähettämistä HOAY:n toimistoon. 

 
Kaupungin koulujen osalta työnantajaksi merkitään Helsingin kaupunki/Opetusvirasto, ei siis 
kyseistä oppilaitosta. Samoin kohtaan ’Valtakirjan vastaanotto’ tulee opetusviraston palkanlaskijan alle-
kirjoitus, ei yhteysopettajan eikä rehtorin. HOAY:n toimistosihteeri lähettää lomakkeen opetusvirastoon. 
 
Useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa olevat täyttävät kullekin työnantajalle oman 
perintävaltuutuslomakkeen. 
 

3. Liitelomake jäseneksiliittymislomakkeeseen 

 
Liitelomakkeen täyttävät vain seuraavat kokonaan uudet OAJ:n jäsenet  

 kelpoisuutta vailla olevat opettajat 

 määräaikaiset opettajat, joiden työsuhteen päättymispäivä ei käy ilmi liittymislomakkeesta 

 sivutoimiset tuntiopettajat. 
 
Liitelomaketta eivät täytä yhdistystä vaihtavat eivätkä ne määräajaksi palkatut opettajat, jotka ovat  
kelpoisia ja joiden työsuhteen kesto on mainittu varsinaisessa liittymislomakkeessa. 
 
Monista lisää lomakkeita tarpeen mukaan. 
 

4. Yhteys- ja jäsentietojen muutos/Eroilmoitus -lomake 

 
 Ei kelpaa yhdistyksen vaihdon eikä työnantajan vaihdon ilmoittamiseen. (Ks. kohta 2.) 

 

 Käytetään vain ilmoitettaessa seuraavista muutoksista:  
 
- henkilötietomuutokset (esim. osoite, nimi muutokset), 
- tutkintoa (alempi kk.tutkinto -> ylempi kk.tutkinto), 
- virkaa koskevat muutokset (määräaikainen työsuhde -> vakinainen toimi tai virka), 
- työpaikan vaihto saman työnantajan palveluksessa (uuden koulun nimi),  
- virkavapaalle tai työttömäksi jääminen sekä  
- eläkkeelle jääminen. 
 

 Lomake lähetetään Opettaja-lehden liitteenä kerran kuukaudessa. 

 Jäsen voi tehdä muutokset itse OAJ:n jäsensivujen kautta sähköisesti! 
 
HUOM! 
 

 Eläkkeelle jäävän tai muuten eroavan tulee itse pyytää valtakirjansa pois työnantajalta 
sen jälkeen kun on toimittanut eroilmoituksen yhdistykselle. Jäsenen oikeudet ja velvolli-
suudet päättyvät eroilmoitusta seuraavan jäsenmaksukauden lopussa.  
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 Jäsen vastaa itse paitsi jäsenmaksun perimisestä/maksamisesta myös siitä, että 
JÄSENMAKSUA EI PERITÄ ENÄÄ YHDISTYKSESTÄ EROAMISEN JÄLKEEN! 

 
5. Yhteysopettajan raporttilomake 
 
Täytä raporttilomake ja palauta se viimeistään 31.8. korjatun jäsenluettelon mukana. Yhteysopettajan 
palkkio (30 € / lukukausi + 1 € / jäsen + vaalivuoden lisä) maksetaan joulukuussa syyskaudelta ja ke-
säkuussa kevätkaudelta. Palkkion maksaminen edellyttää raportin täyttämistä ja palauttamista.  
 
Huom. Lähetä posti HOAY:n toimistoon käyttämällä opetusviraston ruskeaa reikäkuorta.  
Merkitse osoitteeksi pelkkä HOAY, koska yhdistyksellä ei ole PL-numeroa.  
 
Vastuu jäsentietomuutosten ilmoittamisesta on jäsenellä itsellään, mutta yhteysopettajan tehtävä 
on muistuttaa jäsentietojen ylläpidosta. Erityisen tärkeää on muistuttaa palkattomalle kaudelle, kuten 
esim. äitiyslomalle ja vuorotteluvapaalle, lähteviä ilmoittamaan toimistoon muutoksesta, jotta tiedämme 
lähettää jäsenmaksulomakkeita itse maksettavaa alennettua jäsenmaksua varten (6 €/kk).  
 
Muistutathan myös palkkalaskelman tarkkailemisesta jäsenmaksunkin osalta: kohdassa ’Ay-jäsen-
maksu’ tulee olla jokin summa. 
 
 
 
Mikäli sinulla on jäsenyysasioissa jotain epäselvyyttä, ota yhteyttä HOAY:n toimistoon.  
Soita tai lähetä sähköpostia!  
 
 

Virkeää työn alkua ja tarmoa tuleviin lukuvuoden haasteisiin! 
Tapaamisiin! 
 
 

Yhteistyöterveisin 
 
HOAY:n hallitus sekä 
Virve Björklund, toimistosihteeri, puh. 020 7489 551,  
Terhi Hautamäki, toimistosihteeri, puh. 020 7489 550,  
Laura Nurminen, puheenjohtaja, puh. 040 504 0322 
 
Toimistossa vastaamme puhelimeen ti – pe 8.30 – 16.00,  
maanantaisin ei ole puhelinpalvelua. Sähköpostia voi lähettää milloin vain! 


