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Kilpailukykysopimus
Lindroos – Alaja - Talvitie
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Hallituksen aiempi esitys 
määräaikaisiksi pakkolaeiksi

üArkipyhät palkattomiksi
üPalkallisten sairauspäivien palkkataso ja 

määrä
üPitkien vuosilomien lyhentäminen
ü Lomarahan leikkaaminen 30 %

ü ”Suomen malli”



11.3.2017
3

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
sopima kilpailukykysopimus

ü Palkankorotusten 0-linja
ü Työantajamaksujen alentaminen
ü Julkisen sektorin kustannuskevennys,   

lomarahojen leikkaus
ü Työajan pidennys
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Julkisen sektorin lomarahat
• Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, 

Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja 
vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta

• Vähennys koskee kesinä 2017‒2019 maksettavia 
lomarahoja

• Ei koske yksityisiä oppilaitoksia tai -päiväkoteja
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Työ- ja virkaehtosopimusten 
jatkaminen 

üVoimassaoloa jatkettiin 12 kk 1.2.2017‒31.1.2018
üSopimuksiin ei tehdä palkkaa tai muita 

kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia 
muutoksia

üPois lukien mahdolliset kokeilut tai esim. 
kärkihankkeisiin liittyvät muutokset (digiope)
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Työajan 
pidentäminen
Keskimäärin 24 h vuodessa
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Työajan pidentäminen
• Työajan pidentämisen toteuttamistavasta sovittiin 

sopimusalakohtaisesti

àOpetusalan sopimuksissa lisäys 
kohdennettiin pääsääntöisesti opinto- ja 
suunnittelutyöhön 

àEi opetukseen
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Työajan pidentäminen ‒	OVTES - Osio B
1.2.2017–31.7.2017  YS-aika

• Toistaiseksi ja  koko lukuvuodeksi otetuilla enintään 10 h
• Lukuvuoden työajaksi otetuilla enintään 8 h
• Ei koske sivutoimisia
• Peruskoulun oppilaanohjaaja

ü Lukuvuoden työaika 1 221 à 1 245 tuntia
ü Kevät 2017, lisää 12 h

• Rehtorit
ü Soveltuvin osin toimistotyöaika: viikossa +30 minuuttia
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Työajan pidentäminen ‒	OVTES - Osio B
”Tilaisuudet ensisijaisia”

Soveltamisohje

• Tästä työajasta määrätään 12 tuntia 
oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina

• Perustellusta syystä työaikaa voidaan määrätä 
pidettäväksi korkeintaan yhtenä 6 tunnin päivänä

• Tämä päivä tulee pitää oppilastyövuoden aikana 
lauantaipäivänä (kiky-tilaisuus vs. veso)
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Työajan pidentäminen ‒	OVTES - Osio B

• Muut tunnit työajasta pidetään osana 
yhteissuunnittelutyöaikaa ao. koulutusmuodon 
liitteen määräyksen mukaan.

• Muuna opettajatyönä ei voida määrätä työtä, joka 
on opetusvelvollisuuteen luettavissa tai työtä, 
jonka korvaaminen perustuu erilliseen OVTES:n
määräykseen
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PK-LU-AILU viraston Helmi, Sneck-Lehtinen



Opetusvirasto perusopetus

• Kevät 1.2.2017-31.7.2017:(voi olla opettaja-, 
suunnittelu- ja muuta työtä tai yhteistoimintaa)
• Jokainen opettaja osallistuu 2 tunnin o365-

koulutukseen, jonka tutoropettajat 
järjestävät koululla. 

• 8 tunnin käytöstä rehtori päättää
• Rehtori tekee suunnitelman  tammikuun 

loppuun mennessä edellä mainitusta 10 
tunnista, joka käydään opettajien kanssa 
ennakkoon läpi yhteisessä kokouksessa.



Opetusvirasto perusopetus 1.8.2017 –
• 12 h opinto-,suunnittelu- ja muu työ:

• 6 tuntia lauantaina (ainekohtaisiin/ 
digiohjelman toteutumiseen liittyviin 
asioihin), järjestetään keskitetysti/ 
alueellisesti ja kehittäjäopettajat vastuussa 
suunnittelusta

• 3+3 tuntia rehtorin määräämänä aikana 
työpäivän jälkeen

• 12 h yhteissuunnitteluun, joka käytetään 
nykyisten viikoittaisten 3 YT-tunnin lisäksi 
rehtorin osoittamana aikana



Opetusvirasto perusopetus 1.8.2017 –
• Rehtori tekee kevään 2017 aikana edellä 

mainituista 24 tunnista suunnitelman, joka 
käydään opettajien kanssa ennakkoon läpi 
yhteisessä kokouksessa

• Vanhat VESOT, yhteensä 3 pv. Näistä 2 pv 
elokuun alussa ns. suunnittelupäivät sekä 1 
päivä digikoulutukseen.

• Rehtori raportoi suunnitelmista aluepäällikölle



Kaupungin lukiot ( ei aikuislukio)
• Kevät 1.2.2017-31.7.2017:(voi olla opettaja-, 

suunnittelu- ja muuta työtä tai 
yhteistoimintaa)
• 10 tunnin käytöstä päättää rehtori
• Rehtori tekee suunnitelman  tammikuun 

loppuun mennessä edellä mainitusta 10 
tunnista, joka käydään opettajien kanssa 
ennakkoon läpi yhteisessä kokouksessa.



Kaupungin lukiot ( ei aikuislukio)
• Syksy 1.8.2017 –

• 12 h opettaja-,suunnittelu- ja muu työ:
• 6 tuntia lauantaina: koko kaupungin, 

alueen tai koulun yhteinen opettajien 
veso, aineryhmäkohtainen osaamisen 
jakaminen ensi syksynä jonain lauantaina

• 3+3 tuntia rehtorin määräämänä aikana 
työpäivän jälkeen



Kaupungin lukiot ( ei aikuislukio)
• Lukuvuosi 2017 – 2018 

• 12 h yhteissuunnitteluun, joka käytetään 
nykyisten viikoittaisten vakiintuneen 
käytännön mukaisten YT-tuntien lisäksi 
rehtorin osoittamana aikana.

• Rehtori tekee kevään 2017 aikana 
suunnitelman edellä mainituista 24 tunnista, 
joka käydään opettajien kanssa ennakkoon 
läpi yhteisessä kokouksessa



Kaupungin lukiot ( ei aikuislukio)
• Lukuvuosi 2017 – 2018 

• Vanhat VESOT, yhteensä 3 pv. Näistä 2 pv 
elokuun alussa ns. suunnittelupäivät sekä 1 
päivä digikoulutukseen

• Rehtori raportoi suunnitelmasta 
linjanjohtajalle (palvelukokonaisuuden 
johtajalle)/lukiokoulutuksen päällikölle
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Työajan pidentäminen ‒ OVTES
Osio B, Yhteissuunnitteluaika  (1.8.2017)

• Suunnitteluaika vuositasolle
• Suunnitteluajan käyttöä suunniteltava à loogisesti:

työajan käytön seuranta
• Yhteissuunnittelutyöajan suunnittelu ei voi lisätä 

opettajatyöpäivien määrää
Liite 1, Perusopetus: korkeintaan 126 tuntia (3 x 38+12)
Liite 2, Lukio: 50–107 tuntia 
Liite 3, Aikuislukio: 45–94 tuntia
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Työajan pidentäminen ‒ OVTES
OSIO F, voimaan 1.8.2017

Liite 12, Kansalaisopistot
• Opettajan muu työvelvollisuus 374 tuntia.
• Suunnittelijaopettajan sidottu työaika 1 224 h
• Ei opetusta
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Työajan pidentäminen ‒ OVTES
Osio F tuntiopettajat kaikki liitteet (voimaan 1.8.2017)

• Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 
10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan 
määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä, jolloin 
korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

• Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 
viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan 
määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä, jolloin 
korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.
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Ajankohtaista

• Uudet merkkipäivälahjaohjeet kaupunkitasolla –
viraston tarkemmat ohjeet

• Verottajan esitysmateriaalipankissa  
• Opettajien tulonhankkimiskulut (tämä linkki ei toimi)
• Uusia TSA-lisiä maksetaan maaliskuussa 

takautuvasti 1.1.2017 lähtien ja maksetaan myös 
jatkossa. Lisän saajia on informoitu asiasta.


