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Uudet sopimusmääräykset

• Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OVTESin korotusten 
kokonaistaso on sama kuin muissa kunta-alan sopimuksissa. Uusi 
sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

• Kesäkuun 1. päivästä 2022 lähtien kaikille maksetaan 2 %:n suuruinen 
yleiskorotus. Vuoden 2022 palkankorotuksiin kuuluu myös 0,53 %:n 
suuruinen keskitetty järjestelyerä. Tästä erästä katetaan 0,03 %:n 
osuus perhevapaauudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin.



Sopimusmääräykset

• Vuoden kuluttua, 1.6.2023, maksetaan kaikille 1,32 %:n suuruinen 
yleiskorotus. 0,4 %:n suuruisen järjestelyerän jakamisesta päätetään 
paikallisesti. Kesäkuun alussa 2024 yleiskorotus on 1,5 % ja paikallinen 
erä 0,4 %.

• Viisivuotisen palkkaohjelman kustannusvaikutus on 5,1 %



Sopimusmuutokset

• OVTESissä korotukset jakautuvat seuraavasti:
• 1.6.2023 1,2 % paikallinen erä
• 1.2.2024 0,4 % keskitetty erä 
• 1.6.2024 0,6 % paikallinen erä
• 1.6.2025 0,8 % paikallinen erä
• 2026–2027 0,8 % ja 1,2 % paikalliset erät



Keskitetty erä (OAJ/KT sopivat 
keskustasolla)
• Neuvottelujen viime vaiheessa saatiin sovittua, että yksi paikallisista eristä 

voidaan KT:n kanssa sopia jaettavaksi keskitetysti. Se mahdollistaa 
korotuksen kohdentamisen OAJ:lle tärkeisiin kohteisiin

• Keskitetty erä (0,53%) jakautui seuraavasti:
• 0,03 perhevapaan uudistukseen
• 0,3 Varhaiskasvatukseen
• 0,2 yleissivistävä ja ammatillinen
• Osion B (yleissivistävä koulutus) koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisia 

lisätehtäväpalkkioita korotetaan 10 prosentilla. Lisäksi perus- ja tehtäväkohtaisia 
palkkoja korotetaan 0,12 % yleiskorotuksella.

• Osion F (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja 
korotetaan 0,12 %



Yleiskorotus ja paikalliset erät

• Yleiskorotus tarkoittaa palkkojen nousua kyseisellä prosenttiluvulla. 
Paikallinen erä tarkoittaa paikallisesti jaettavaa rahasummaa, jonka 
jakotavasta luottamusmiehet neuvottelevat paikallisesti. Paikallista 
erää ei yleensä jaeta tasaisesti kaikille työntekijöille.

• HOAY:n hallitus asettaa neuvottelutavoitteet ja pääluottamusmiehet 
(Alaja, Talvitie) neuvottelevat työnantajan kanssa. (jako TVA/TSA sekä 
tehtävän vaativuuteen kohdennettavat eurot)



Määräaikaisten opettajien asemaan 
parannusta
• Määräaikaisten opettajien asema paranee, kun lomakorvauspäivien 

määrä kasvaa nykyiseen sopimukseen verrattuna. Hyväksytyssä 
sopimuksessa tarkennettiin koko lukuvuoden työajan käsitettä. 
Määräaikaiselle opettajalle maksetaan lomakorvausta kaksi päivää 
kuukautta kohti.

• – Jos opettaja on määräaikaisena alle lukuvuoden työajan, hänen 
lomapäiväkorvaustaan on tähän mennessä vähennetty 
keskeytysaikojen arkipäivillä maanantaista lauantaihin. Jatkossa 
vähentäviä päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että opettajan lomapäiväkorvaukseen oikeuttavat 
päivät hieman kasvavat



Perhevapaat uudistuivat

• Muun kuin synnyttävän vanhemman oikeus palkalliseen poissaoloon 
nousee 32 arkipäivään. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista 
lauantaihin. Kesäajan perhevapaat säilyvät tasoltaan nykyisinä. 

• Synnyttävällä vanhemmalla on jatkossa oikeus saada täysi palkkansa 
raskausrahakaudelta, joka on 40 arkipäivää. Lisäksi hänellä on oikeus 
saada täysi palkkansa vanhempainvapaakauden 32 arkipäivältä, jos ne 
sijoittuvat välittömästi raskausrahakauden perään. Raskausrahakausi 
alkaa kuukautta ennen laskettua aikaa, ja vapaata on haettava kaksi 
kuukautta ennen raskausrahakauden alkua. Työssäoloehto on kaksi 
kuukautta.



Perhevapaan uudistus

• Ei synnyttävällä vanhemmalla on oikeus saada täysi palkkansa 
vanhempainvapaajaksolta 32 arkipäivän osalta. Tältä osin sopimus 
paranee merkittävästi

• Uuden sopimuksen määräykset kesäajan osalta koskevat ensimmäistä 
kertaa kesää 2023. Palkkaetuuksien kannalta tilanne saatiin säilymään 
entisenä.

• Kannattaa ottaa AINA yhteyttä luottamusmieheen, kun suunnittelee 
perhevapaajaksoja



Mahdollisuus omaishoitovapaaseen

Erityisäitiys-, vanhempain-ja hoitovapaa sekä poissaolo 
pakottavista perhesyistä sekä

poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi sekä 
omaishoitovapaa ovat palkattomia.

• Työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus omaishoitovapaaseen 
1.8.2022 lähtien



Kiertävän opettajan sopimusmääräykset 
päätoimiselle tuntiopettajalle

• Kiertävän opettajan sopimusmääräyksiin uusi sopimus tuo 
muutoksia.

• Isoin muutos on se, että lehtoreiden lisäksi myös päätoimiset 
tuntiopettajat saatiin tämän sopimuksen piiriin. Nyt siis myös 
päätoimisilla tuntiopettajilla on mahdollisuus saada kiertävän 
opettajan korvaus, jos hänellä on tunteja useammassa koulussa

• Kiertävien opettajien matka toimipisteiden välillä kasvoi kehteen
kilometriin (heikennys)



Mentorointi ja tutorointi mahdolliseksi

• Opetusvelvollisuusjärjestelmässä on jatkossa mahdollisuus vaihtaa 
opetustunteja muuksi työksi 76 tuntia vuodessa. Tätä muuta työtä 
voidaan jatkossa käyttää mentorointiin ja tutorointiin. Asiasta 
sovitaan työnantajan kanssa. Tähän saakka opetustunteja on voinut 
vaihtaa muuksi työksi 24 tunnin osalta.

• Mentorointiin ja tutorointiin voidaan nyt käyttää myös koulu- ja 
kuntakohtaista resurssia.



Peruskoulun rehtoreiden palkkaperusteisiin 
muutoksia

• Peruskoulun rehtoreiden palkkaperusteisiin tulee muutoksia. 
Aiemmin palkkaperusteisiin on vaikuttanut perusopetusryhmien 
määrä koulussa. Jatkossa palkan suuruus perustuu oppilasmäärään 
sekä oppilaiden erityisen tuen päätösten lukumäärään.



Lisätyö mahdolliseksi perusopetuksen ja lukion 
vuosityöajassa

• Vuosityöajan piirissä oleville perusopetuksen oppilaanohjaajille, 
lukion opintojen ohjaajille ja erityisopettajille tulee määräys lisätyön 
korvaamisesta.

• – Tällaista määräystä ei ole aiemmin ollut, eli nyt vuosityöajan 
ylittävästä ajasta maksetaan lisäkorvausta.

• Lisäksi lukion opinto-ohjaajille ja erityisopettajille määriteltiin 
päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot.


