
Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen Seinälehti Nro 2/2018 �/�1 1

ENNAKKOTIETOA NEUVOTTELUISTA KUNNAN 
YLEISSIVISTÄVILLE OPETTAJILLE 

Kunnallisen opetusalan OVTES neuvottelutulosEHDOTUS vuosille 2018-2020
- Se noudattaa kustannusvaikutukseltaan yleistä kunta-alan ratkaisua.
-Ratkaisu sisältää kaksi yleiskorotusta (1.5.2018 ja 1.4.2019) ja yhden paikallisen 
erän (1.1.2019).
- Lisäksi osapuolet sopivat paikallisen tuloksellisuuden perusteella tammikuussa 
2019 maksettavasta kertaerästä. Sen suuruus on 9,2 prosenttia marraskuun 2018 
kuukausipalkasta 
- Jonkin verran on käytetty rahaa myös tekstimuutoksiin
Parannuksia tulee myös palkalliseen isyysvapaan pituuteen sekä äkillisesti sairas-
tuneen lapsen hoitamisen järjestämiseen.
Sopimuksen yksityiskohtaisempi sisältö esitellään jäsenistölle, kunhan päättävät 
elimet (OAJ:n ja Jukon hallitukset) ovat käsitelleet neuvottelutulosta.

VALTUUSTOVAALIEN SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS ALKAA 
HIIHTOLOMALLA 

OAJ:n  valtuuston  vaalin  sähköinen  äänestys  alkaa  19.2.2018.  HOAY arpoo 
kaikkien sähköiseen äänestykseen osallistuneiden kesken 5 kpl 75 euron arvoisia 
Stockmannin lahjakortteja. Äänestysohjeet ja vaalimateriaali on jaettu kouluille. 
Perinteinen  uurnavaali  toteutetaan  kouluilla  26.  –  27.3.  Myös  aktiivisimmin 
äänestykseen osallistuneet työyhteisöt palkitaan.

HYVÄT IHMISET, VASTATKAA EDES NÄIHIN! 

Hyvät jäsenet! On erittäin tärkeää, että kaikki vastaavat työnantajan kyselyihin. 
Keskeisimmät ovat Kunta10 , työterveys- ja sisäilmakysely. Näillä voidaan 
tehokkaasti valottaa työnantajalle opettajan arkea. Vastausprosentit ovat jääneet 
turhan alhaisiksi ja näin johtopäätöksiin jää tulkinnanvaraa. Mahdollisimman 
korkea vastausprosentti tuo henkilöstön edustajille ja HOAY:n aktiiveille voimaa 
käsitellä korjausta vaativia asioita työnantajan kanssa.

YLIOPISTOLLA LAKKOVAROITUS 

Yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia jät-
tivät lakkovaroituksen. Kohdennettu työtaistelu toteutetaan Helsingin yliopis-
tossa lakkona 28.2.2018, jos neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä. Lakko kos-
kee myös harjoittelukouluissa työskenteleviä opettajia.
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TAPAHTUMIA 

• Fabulous Bäckström Brothers 
16.2.2018 Musiikkiteatteri 
Kapsäkki, LM 

• Veriruusut 27.2.2018 KOM-
teatteri, LM 

• Julia ja Romeo 6.3.2018 klo 
19, Kansallisteatteri, LM 

• Keväinen kylpylämatka 
Tallinnaan 23.-25.3.2018 LM 

• Tahko 2018  23.-25.3.2018 LM 

• Don Quijote 17.4.2018, 
Kansallisooppera, LM 

• Musta laatikko 11, Kansal-
listeatteri  Suuri näyttämö 
24.05.2018  klo 19, Tulossa 

• Pikkujouluristeily Tallinnaan 
8.12.2018, Tulossa 

KOULUTUKSIA 

• Lukion opinto-ohjaajien 
keskustelutilaisuus 6.3.2018 
klo 8.00. 

• Yhteysopettajakoulutus 
Tukholma, 9.-11.3.2018 

• Rehtorien koulutuspäivä 
maaliskuussa. 

• Eläkeinfo, 4.4.2018 Akavatalo 

• HOAY:n kevätkokous 
25.4.2018 Akavatalo 

• Yhteysopettajaseminaari 
27.10.2018
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