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OVTES 2018-2020 palkankorotukset

Keväinen kylpylämatka
Tallinnaan 23.-25.3.2018

•

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

Emma Salokoski klubi-ilta 21.4.
Teatteri Kapsäkki, LM

•

Edellytyksenä, että palvelussuhde jatkunut keskeytymättä
2.9.2018-18.11.2018, jossa vähintään 1 palkallinen päivä.

HOAY:n VUOSIKOKOUS
25.4.2018 kello 18.00 Akavatalolla. Kahvitarjoilu 17.30.

Muutoksia perhevapaa- ja sairauslomamääräyksiin

Tahko 23.-25.3.2018
Huhtikuu
Baletti Don Quijote 17.4.2018,
Kansallisooppera, LM

•

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.

Toukokuu
Tuhansien ämpärien maa, 4.5.
2018 Linnanmäen Peacock-teatteri.
Musta laatikko 11, Kansallisteatteri Suuri näyttämö 24.05.2018
klo 19, Tulossa
Joulukuu
Pikkujouluristeily Tallinnaan
8.12.2018, Tulossa

Lomarahaleikkaukset – tuloksellisuuserä

KOULUTUKSIA

•

Eläkeinfo, 4.4. 2108 Akavatalo,
Valopiha.

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.

Yhteysopettajaseminaari
27.10.2018 Kalastajatorppa

hoay.fi

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen Seinälehti 3/2018

2/2

YKSITYISKOULUJEN SOPIMUS
Ensimmäinen yleiskorotus on suuruudeltaan 1,2 prosenttia, ja se maksetaan 1.5.2018. Samaan aikaan
tulee maksuun paikallinen erä, jonka suuruus on 0,3 prosenttia.
Toinen yleiskorotus maksetaan 1.5.2019 ja sen suuruus on 1,1 prosenttia. Paikallinen erä maksetaan taas
samana päivänä, ja se on 0,4 prosenttia.
Paikalliset erät maksetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

VUOSITYÖAIKAKOKEILUT
Helsingissä saatetaan muutamassa koulussa kokeilla vuosityöaikaa. Valmistelussa mukana olleiden
koulujen opettajat päättävät äänestämällä maaliskuussa, osallistuuko koulu kokeiluun vai ei.

DOKUMENTTIKAMERAT
HOAY:n tietojen mukaan Kasko olisi poistamassa dokumenttikameroita sitä mukaan kuin ne hajoavat. Opettajat ovat ottaneet yhteyttä HOAY:n edustajiin ja yhdistys pyrkii vaikuttamaan Kaskoon,
että dokumenttikamerat säilyisivät opettajien työvälineinä.

EDUNVALVONNAN NÄKYVYYS
HOAY:n hallitus on päättänyt parantaa edunvalvonnan näkyvyyttä ja julkaisee Facebookissa ja
Seinälehdessä tiedotteita toiminnastaan.

2017 TUPA-TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tupa-tavoitteiden toteutumat Kaskon osalta on julkaistu ja saavutettu taso on 88 prosenttia. Palkkiot
pyritään maksamaan huhtikuun aikana. Puolet palkkiosummasta jaetaan samansuuruisena eränä
kaikille työntekijöille ja puolet ansiotason mukaisessa suhteessa.

OAJ:N VALTUUSTOVAALI
OAJ:n valtuustovaali järjestetään kouluilla maanantaina 26.3. ja tiistaina 27.3. On tärkeää, että
helsinkiläiset opettajat äänestävät vaalissa vilkkaasti. HOAY palkitsee kakkukahveilla ne koulut,
joiden äänestysprosentti on yli kahdeksankymmentä.
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