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JÄSENJAKAUMA 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018

Lastentarhanopettajaliitto LTOL 13 551 13 658 13 737 13 969 13 857 13 781

OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI

– opettajien ammattiyhdistyspiirit ja alueet 52 394 52 679 52 602 52 385 52 065 51 991

– Finlands Svenska Lärarförbund FSL 4 348 4 339 4 301 4 289 4 239 4 240

56 742 57 018 56 903 56 674 56 304 56 231

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat – Opsia ry 89 113 119 120 125 122

OAJ:n Ammatilliset opettajat – OAO 20 957 20 764 20 450 19 910 19 093 18 476

Yliopistojen opetusalan liitto – YLL 1 687 1 659 1 636 1 589 1 557 1 509

VARSINAISET JÄSENET 93 026 93 212 92 845 92 262 90 936 90 119

Opiskelijajäsenet

– SOOL 7 272 7 061 7 142 6 884 6 758 7 252

– FSL 314 290 326 406 414 438

7 586 7 351 7 468 7 290 7 172 7 690

Opetusalan seniorijärjestö OSJ 17 885 18 587 18 999 20 352 20 267 20 553

Muut eläkeläisjäsenet 1 543 1 688 1 721 1 717 1 775 1 494

19 428 20 275 20 720 22 069 22 042 22 047

KOKONAISMÄÄRÄ 120 040 120 838 121 033 121 621 120 150 119 856 2



Akavan suurimmat
jäsenjärjestöt 1.1.2017
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Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa ja se edustaa 613 000 korkeasti 
koulutettua (4/2017).
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Liittokierroksesta
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Liittokierroksesta

• Työrauha päättyi OAJ:n sopimusaloilla 31.1.2018

• Kunta päänavaajana: ylityö- ja vuoronvaihtokielto 

työsuhteisilla 6.-8.2. => neuvottelutulos 8.2. => OVTES 

vaa’an kielenä => AVAINTA (=> neuvottelutulokset 

vahvistettiin vasta 6.3.)

• Valtio, Kirkko…

• Sivista muodostuu isoksi ongelmaksi: Yliopistot, 

Yksityinen opetusala, Yksityiset aikuiskoulutuskeskukset

• Yksityinen sosiaalipalveluala
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Liittokierroksesta
• Sivistan palkankorotustarjoukset – panttina kaikkia opettajaryhmiä 

koskevat palvelussuhteen merkittävät heikennykset 

• neuvottelut todettiin päättyneeksi tuloksettomina
• 1. lakkovaroitukset jätetään (yo 13.2., opetusala 18.2.)
• Helsingin yliopiston päivän lakko Kalevalan päivänä 28.2.

• Valtakunnansovittelija:
• Yliopistoille 2 sovitteluesitystä, Sivista hylkää ensimmäisen, toinen 

hyväksytään 6.3.
• Sovintoesitys yksityiselle opetusalalle hyväksytään 2.3.

• Kokemuksia järjestövalmiuden kohottamisesta, jatkotoimet
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KVTES 2018−2020
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Lomarahaleikkaukset -
tuloksellisuuserä
• Tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä henkilöstölle 

tammikuussa 2019 
9,2 % varsinaisesta palkasta
• Koko henkilöstö, ei erillisiä kriteereitä
• Palvelussuhde 2.9.2018-18.11.2018
• Yksi palkallinen päivä aikavälillä riittää



Muutoksia perhevapaa- ja 
sairauslomamääräyksiin 
• Palkallista isyysvapaata pidennettiin 6 arkipäivästä 

12 arkipäivään
• Tilapäinen hoitovapaa koskee nyt alle 12-vuotiaan 

äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista
• Jos sairaus johtaa eläketapahtumaan tai 

kuntoutustukeen, ehdoton oikeus palkkaan päättyy 
työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen alkamiseen.

• Kalenterivuoden vaihtuminen kuten muissakin sairauksissa
• Vähentää palkkojen takaisin perintää
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Palkkaohjelma

• Palkka- ja työvoimakustannusselvitys, muut palvelussuhteen 
ehdot 31.8.2019 mennessä
• Seurantaryhmänä kunnan Tilastoryhmä
• Johtopäätökset 



OVTES 2018-2020
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OVTES 2018-2020

• Neuvottelutulos à sopimus
• OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, OAJ:n 

hallitus, Jukon kunnan neuvottelukunta, Jukon hallitus
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OVTES 2018-2020 
palkankorotukset
• 1.5.2018 yleiskorotus 1,17 %
• 1.4 2019 yleiskorotus 0,99 %
• 1.1.2019 paikallinen tuloksellisuuteen perustuva 

kertaerä 9,2 % tammikuun palkasta
• Perustuu erilliseen työ- ja virkaehtosopimukseen
• Maksetaan koko henkilöstölle
• Edellytyksenä, että palvelussuhde jatkunut keskeytymättä 

2.9.2018-18.11.2018, jossa vähintään 1 palkallinen päivä
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OVTES 2018-2020 paikallinen 
järjestelyerä 1.1.2019
• 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 0,9 %

• paikallisen palkkausjärjestelmän edelleen kehittäminen, 
• paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä 
• tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen 

järjestelyjen tukeminen. 
• Henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja 

tasapuolinen kuuleminen
àPyrkimys yksimielisyyteen

• Laaditaan pöytäkirja, johon merkitään osapuolten 
näkemykset ja perustelut

• Ellei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää
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OVTES 2018-2020
Keskitetysti käytetyt järjestelyerät
• Osio B: esimiestyön järjestäminen ja resursointi à

esimiespaketti (voimaan 1.5.2018 ja 1.8.2018)
• Osio B (liitteet 1,2,3), Osio F (liitteet 10,11,12,13), 8. 

vuoden vuosidonnaisen lisän painoarvon keventäminen 
(voimaan 1.12.2018)   

à 1 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin 
à Muiden liitteiden osalta 0,3 % tasokorotus
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OVTES 2018-2020 työryhmät
• Vuosityöaikatyöryhmä

• Selvittää mahdolliset lukiouudistuksesta aiheutuvat tarpeet 
työaikajärjestelmän kehittämiselle

• Seuraa ja arvioi mahdollisia perusopetuksen vuosityöaikakokeiluja 
sekä mahdollisesti laajentaa niitä

• Valmistelee ja uudistaa yhteispäätoimisten tuntiopettajien ja Osio F 
liite 10:n työaikajärjestelmät yhteensopiviksi 
vuosityöaikajärjestelmään

• Käsittelee 31.5.2018 mennessä myös työajan jaksotuskysymyksiä, 
sitomattoman työajan resursointijärjestelmää sekä OVTES:n
soveltamisalakysymyksiä

• Palkkaperustetyöryhmä
• Uudistaa yleissivistävän koulutuksen yhteisten määräysten 

palkkaperusteryhmien laskemista koskevan määräyksen
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OVTES 2018-2020

Esimiespaketti

Muutoksia:
3 § Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka

• Vuosiluokat 1-6 à uusi hitu 38 -

• Vuosiluokat 7-9 à uusi hitu 25 –

Uusi alaraja 4,3 % edellistä tasoa korkeampi, myös 

tehtäväkohtaiset palkat nousevat siirtyvillä

• Määräaikainen sove 1.8.2018 – 31.7.2020, voidaan 

soveltaa korkeampaa hinnoittelukohtaa mikäli perusteltu 

syy (opetushenkilöstön suuri määrä, hallinnollinen työ)
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OVTES 2018-2020
Esimiespaketti
10 § 1 ja 2 mom.  Rehtorinviranhaltija opetustuntimäärä à
asteikkoja alennettiin tunnilla kaikilla tasoilla
Määräaikainen sove 1.8.2018 – 31.7.2020, voidaan määrätä 
opetustunteja kaksi tuntia mikäli perusteltu syy (hallinnollinen 
työ, muun henkilöstön määrä)
III luku 8 § Koulunjohtajan tehtävien lukeminen 
opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviran 
haltijalle
5 mom. ( voimassa 1.8.2018 – 31.7.2020) à määräystä 
voidaan soveltaa myös yläkoulun ja yhtenäiskoulun 
opettajaviranhaltijaan eräissä poikkeustapauksissa (pitkät 
etäisyydet, saaristo-olosuhteet)
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OVTES 2018-2020
Esimiespaketti
ÍII luku 9 §
• 1 mom. Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen 

opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty 
opettajanviran haltijalle à uusi palkkaperusteryhmä 24 -
29, tuntimäärä 1-2 tuntia, asteikkoihin +1 tuntia

• 2 mom. (muut kuin 1 mom. apulaisjohtajat) à
ensimmäisen palkkaperusteryhmän alarajaa laskettiin 
15 à13, asteikkoihin +1 tuntia

Määräaikainen sove 1.8.2018 – 31.7.2020, voidaan 
määrätä opetustunteja kaksi tuntia mikäli perusteltu syy 
(hallinnollinen työ, muun henkilöstön määrä)
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OVTES 2018-2020
Esimiespaketti
• A 22,23,24 §:n sekä em. 9, 10 § 4 mom. 11-25 §

määräyksiä sovelletaan myös tuntiopettajaan, 
päätoimiseen tuntiopettajaan lisäksi 26 §.
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OVTES 2018-2019
Muita tekstimuutoksia
Lukion opinto-ohjaaja (6a § Lukion opinto-ohjaajanviran 
haltijan tehtäväkohtainen palkka (voimaan 1.8.2018) sekä 
13a § Vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran 
haltijan työaika (voimaan 1.8.2018))
• Pysyvä OVTES- määräys
• Käyttöön paikallisella päätöksella
Täydennys soveen: ”Paikan ja ajan suhteen valinnainen 
työaika on tarkoitettu opinto-ohjauksen kurssien 
valmistelutyöhön ja siihen liittyvän opetusmateriaalin 
kokoamiseen ja valmistamiseen ja mm. yhteistyöhön 
työelämän ja korkeakoulujen kanssa.”
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OVTES 2018-2019
Muita tekstimuutoksia
19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä à
määräaikaa jatkettiin 31.7.2020 saakka.
Poistettavia määräyksiä:
• B liite 1, 22 § Opetuksen ohjaustyö
• B liite 1, 24 § ja liite 3 8 § Kielistudion esimies à

yleiskirjeeseen: maksetaan edelleen
• B liite 1, 25 § Kuulolaitteiden huoltotyö
Jatketut muut määräaikaiset: B 14 § 4 mom., B 19 7 mom,
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Kokonaan opettajan tehtävistä 
vapautetun pääluottamusmiehen ja 
työsuojeluvaltuutetun palkka
• Palkkauksessa otetaan huomioon varsinaisen palkan ja 

varsinaiseen palkkaan kuuluvan 
luottamusmieskorvauksen lisäksi laskennallinen 
palkanosa, joka lasketaan ylituntimääräyksen mukaisesti

• Vähintään kolmen edeltävän lukuvuoden ylituntien keskiarvo
• Palkkaus määritellään koko plm-tehtävän kestoajalle
• Palkka ei saa laskea luottamustehtävien hoitamisen vuoksi
• Tarkoituksena ei ole muuttaa 1.2.2018 voimassa olevia 

paikallisia järjestelyjä tai sopimuksia, ellei paikallisesti toisin 
sovita
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Yksityisen opetusalan 
työehtosopimus

Hyväksytty sovintoesitys



• Sopimuskausi 1.3.2018 – 31.3.2021
• 1.4.2020 – 31.3.2021 optiovuosi (irtisanottavissa)

• 1.5.2018 
• yleiskorotus 1,2 % 
• järjestelyerä 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin

• 1.5.2019
• yleiskorotus 1,1 % 
• järjestelyerä 0,4 % henkilökohtaisiin lisiin

• Työryhmät:
• Opettajien työaika (ammatillisten vuosityöaika)
• Palkkausjärjestelmä
• AMK tekniikan ja liikenteen erityismääräykset
• Tilastoryhmä
• Yhteistoimintaryhmä



Valtio
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• Sekalinja, palkat ja palkkiot yleiskorotuksilla
• 1.4.2018 yleiskorotus 1,0 %
• 1.4. 2019 yleiskorotus 1,1 % (väh. 24 €, leikkauspiste 

2182 €)
• Kertaerä kuten kunnan sopimuksissa
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• Virastokohtaiset erät 
• 1.6.2018 0,6 %; neuvoteltava 15.5.2018 mennessä (+ 2 kk)
• 1.4.2019 0,75 %; neuvoteltava 15.3.2019 mennessä (+ 2 kk)
• Erät suunnattava niin, että

• edistetään tuloksellisuutta, 
• parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja 

palveluksessa pysyttämiseksi
• parannetaan miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa 

• Ensisijaisesti ja pääosin vpj:n kehittämiseksi em. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi

• Myös toisin, tavoitteet huomioiden
• Ellei sovita, yleiskorotuksena
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Harjoittelukoulut
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Sopimuskausi ja palkankorotukset
Sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020

• 1.4.2018 yleiskorotus on 1,0%
• 1.4.2019 yleiskorotus on 1,1%

• 1.1.2019 järjestely- /paikallinen erä 0,5 %
- 0,3% ehdollinen vähennys

• 1.6.2019 järjestely- /paikallinen erä 0,85 %



Harjoittelukoulut

• Harjoittelukoulujen osalta osapuolet ovat asettaneet 
työaika- ja palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän, 
jonka tehtävänä on käydä neuvottelut molempien 
järjestelyerien käyttämisestä 1.11.2018 mennessä. Erät 
voidaan kohdentaa joko palkkausjärjestelmän tai 
työaikajärjestelmän kehittämiseen.



Harjoittelukoulut

• Siinä tapauksessa, että harjoittelukoulujen työryhmä ei pääse 
yhteisymmärrykseen järjestelyerän jakamisesta, käytetään 
1.1.2019 erä vaativuustasojen muuttamiseen. 1.6.2019 
järjestelyerä käytetään paikallisena eränä henkilökohtaiseen 
palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. Ellei 
työryhmässä synny yksimielisyyttä järjestelyerän jakamisesta, 
jätetään 1.1.2019 järjestelyerästä maksamatta 0,3 %.



Sisällöllisiä muutoksia

• Harjoittelukoulut:
• Jos aineenopettajana toimiva lehtori opettaa kahta tai useampaa oppiainetta, joissa 

opetusvelvollisuus on erilainen, on hänen opetusvelvollisuutensa opettamiensa 
aineisiin käyttämillä viikkotuntimäärillä painotettu keskimääräinen opetusvelvollisuus. 
Vastaavasti painotettu opetusvelvollisuus lasketaan kaksoiskelpoiselle 
luokanopettajalle, joka antaa aineenopetusta vuosiluokilla 7-9 tai lukiossa. Jos 
keskimääräiseksi opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, opetusvelvollisuuden 
määrä tasoitetaan lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, 
tasoittaminen tapahtuu pienimpään lukuun.



Sisällöllisiä muutoksia

• Harjoittelukoulut:
• Ylioppilastutkinnon korjauksesta maksetaan palkkio 1 

momentissa mainituin perustein kutakin koetta kohden. 
Vieraan kielen osalta korjaus katsotaan yhdeksi kokeeksi.
• Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisena 

pääluottamusmiehenä toimivalle opettajalle maksetaan 
palkkio yliopiston yleisen työehtosopimuksen 11 §:n 
luottamusmiehiä koskevien palkkiomääräysten mukaan.



Lopuksi:

• Vipu- työajan seurantajärjestelmä
- Jatkokehittäminen/käytettävyys
- Kaikki käyttämään!

• Ammatilliset eläkeiät
- Riitauttaminen käynnistymässä => EU
- Tapauksia tarvitaan – syntymäaika tammi-maaliskuu 1958
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