Luottamusmiestiedote 2 2021
1. Yleiskorotus 1.4.2021 on 0,72%
• korottaa hinnoittelutunnuksen mukaisia vähimmäispalkkoja
• TVA-lisiä
o 1.4.2021 voimaan tulevat uudet TVA-tekijät eivät korotu
o esimerkiksi erityisopettajille maksettava TVA-lisä korottuu,
mutta erityiskoulujen rehtoreille maksettava lisä ei korotu
• henkilökohtaisia lisiä
• KKS:ää
• taide- ja taitoaineiden lisiä
2. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021
Jäsenistöltä kyseltiin syksyllä 2020 neuvottelutavoitteita. EKOAY:n hallitus päätti
näiden pohjalta neuvottelutavoitteista, jotka vietiin neuvottelupöytään.
Paikallisneuvottelussa on tarkoitus käydä aidot neuvottelut, mutta mikäli
yksimielisyyteen ei päästä, päättää työnantaja yksin erän kohdentamisesta.
Neuvottelut päättyivät yksimielisinä. Erän suuruus on n. 91 500 €. Tästä n. 85%
käytettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 15% henkilökohtaisiin lisiin.
A) KKJ (koulukohtainen TVA- lisä), tasokorotus 60 000€
a. peruskoulussa kohderyhmäksi hyväksyttiin myös MPR- ja valmistavan luokan
opettajat
b. kriteerit peruskoulussa:

•
•
•
c.
•
•
•
•
•
•

erityisen vaativa opetus-/ohjausryhmä ja/tai
lähikouluperiaateen vahvistamisen edistäminen. Tämän kriteerin
perusteella TVA-lisää voidaan kohdentaa 1. ja 7. luokan
kelpoisille opettajille
ict-vastuuopettajana toimiminen.

kriteerit lukiossa
oppilaskunnan ohjaus
TVT-vastuuopettajuus
työryhmävastaavana toimiminen
etäopetus ja sen kehittäminen
monikulttuurisuuden tukeminen
hankkeeseen tai projektiin osallistuminen; kyseessä tulee olla
lukuvuosisuunnitelmassa määritelty, koulun kehittämiseen liittyvä erityinen
painopistealue; tähän
kuuluu myös opetussuunnitelmatyön kehittäminen.

B) Uudet TVA-tekijät
Erityisryhmistä rehtoreille, koulunjohtajille, apulaisrehtoreille ja virkaapulaisrehtoreille maksettavat tva-lisät,
Rehtorit ja koulunjohtajat, jos koulussa on erityisoppilaita
1-2 laskennallista ryhmää
150,00 €/kk
koskee ryhmien määrästä riippumatta myös erityiskoulujen rehtoreita 368,38€/kk

Peruskoulun apulaisrehtorit ja virka-apulaisrehtorit, jos koulussa on
erityisoppilaita (412TAR)
1-2 laskennallista ryhmää

80,00 €/kk

LISÄKSI tarkennus: luokkien 1-6 rehtorit, jos koulussa laskennallisia erityisryhmiä 5 tai
enemmän (mikäli rehtorille ei makseta yläkoulun rehtorin palkkaa)
368,38€
Lukion rehtorit (412TKO) sekä korotus että uusia välyksiä
(opiskelijoita 300 tai alle
opiskelijoita 301-450
opiskelijoita 451-600
opiskelijoita 601-750
opiskelijoita751-900
opiskelijoita 901Peruskoulun laaja-alaiset erityisopettajat (412TER)
Peruskoulun erityisluokanopettajat (412TER)

860,47 €/kk)
1012,20 €/kk
1213,83 €/kk
1313,83 €/kk
1413,83 €/kk
1513,83 €/kk
191,73 €/kk
191,73 €/kk

Lukion erityisopettajat: Tva-lisä poistuu 1.8.2021, kun lukion laaja-alaiset
erityisopettajat siirtyvät vuosityöaikaan. Vapautuvat lisät jaetaan hk-lisien kriteerien
mukaisesti.
Englanninkielellä opetusta antavat opettajat (412TEN)
peruskoulu ja lukio samaan tasoon

175,48 €/kk
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