Luottamusmiestiedote 1/2018

OVTES 1.2.2018-31.3.2020
1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa
osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin
´

1.5.2018 yleiskorotus 1,17%

´

1.4.2019 yleiskorotus 0,99%

´

1.1.2019 tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta
´ Työssäoloehto: 2.9.2018-18.11.2018 keskeytymättä
´ Ei makseta, jos viranhaltijalla ei ko. aikana yhtään palkallista päivää
´ Osa-aikaisella osa-aikaprosentin mukaan
´ Sivutoimisilla keskimääräisen tuntipalkkion/kk mukaan

2.

Paikallinen järjestelyerä 1.1. 2019 0,9%

Paikallisen palkkausjärjestelmän edelleen kehittämiseen, palkkausepäkohtien korjaamiseen
Tarkoitus käydä todelliset neuvottelut, mutta ellei yksimielisyyttä saavuteta, työnantaja päättää
kohdentamisesta
Aiemmin käytetty TVA-järjestelmän luomiseen ja henkilökohtaisiin lisiin

3. TEKSTIMUUTOKSET
Peruskoulun esimiestyön resursointi, voimaan 1.5. ja 1.8.2018 (katso erillinen liite)
Uudet hinnoittelutunnukset isoihin yksikköihin (lukuun ottamatta erityiskouluja)
Peruskoulun rehtorien opetustuntimääriä tarkastelu alaspäin
Peruskoulun koulunjohtajien ja apulaisjohtajien tuntien lukemista opetustunteihin lisätty
Palkallinen isyysvapaa pitenee 6 arkipäivästä 12 arkipäivään
Tilapäinen hoitovapaa koskee jatkossa alle 12- vuotiaita lapsia
4. LUKION OPINTO-OHJAAJAT
Kokeilumääräys siirretty varsinaiseen sopimukseen
Käyttöönotto työnantajan päätöksellä
5. Keskitetysti käytetyt järjestelyerät, voimaan 1.12.2018
Peruskoulun ja lukion palkkauksessa opettajien palkkauksessa on vähennetty
vuosisidonnaisten lisien painoarvoa poistamalla 8 vuoden vs-lisästä 1%-yksikkö. Samalla
korotetaan peruspalkkoja ja tehtäväkohtaisia palkkoja 1.0%:lla

LIITE: ESIMIESTYÖN RESURSOINTI PERUSKOULUSSA
Peruskoulun rehtorin, koulunjohtajan ja apulaisrehtorin määräykset (B-osio yhteiset
ja B liite 1)
3 § Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka (voimaan 1.5.2018)
1 mom.

Rehtorin
hinnoittelutunnukset
ja
palkkaperusteryhmien
Tehtäväkohtainen palkka I ja II kalleusluokissa, ks. palkkaliite.
Palkkaperusteryhmien lukumäärä
Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori

4 03 01 10 1

12–23

4 03 01 20 1

24–30

4 03 01 30 1

31– 37
uusi hinnoittelutunnus 38 -

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori

4 03 01 10 2

–6

4 03 01 20 2

7–14

4 03 01 30 2

15–19

4 03 01 40 2

20–24
uusi hinnoittelutunnus 25 -

Erityiskoulun rehtori

4 03 01 10 3

6–11

4 03 01 20 3

12–20

4 03 01 30 3

21–25

4 03 01 40 3

26–

Soveltamisohje
Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §.

lukumäärä.

Soveltamisohje (voimassa 1.8.2018 - 31.7.2020)
Rehtorin palkkauksessa voidaan soveltaa palkkaperusteryhmien määrää
korkeampaa hinnoittelukohtaa, jos tämä on perusteltua rehtorin alaisen muun kuin
opetushenkilöstön
suurella
määrällä
tai
rehtorin
hallinnollisen
työn kuormittavuudella.

10 § Rehtoriviranhaltijan opetustuntimäärä (voimaan 1.8.2018)
1 mom.

Vuosiluokkien 1–6 koulu (alakoulu) rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä
on seuraava:
Koulun palkkaperusteryhmien
Opetustunnit viikossa
lukumäärä
12–17

10–12

18–23

9–11

24–29

6–9

30–35

4–6

36–41

3–5

42–

2 mom.
seuraava:

–2

Vuosiluokkien 7–9 koulu (yläkoulu) rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä on
Koulun palkkaperusteryhmien
lukumäärä

Opetustunnit viikossa

1–3

9-11

4–9

7-9

10–20

5-7

21–25

4-6

26–30

2-4

31–

–2

3 mom.

4 mom.

Erityiskoulun rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä on seuraava:
Koulun palkkaperusteryhmien
Opetustunnit viikossa
lukumäärä
1–3

11–13

4–9

9–11

10–20

7–9

21–25

6–8

26–30

4–6

31–

2–4

Kahden tai useamman peruskoulun yhteisen rehtorin opetustuntimäärä määräytyy
vuosiluokkien 1–6 tai 7–9 koulun mukaan samoin perustein kuin hänen
palkkauksensa (ks. 3 § 2 mom.) pitäen perusteena koulujen yhteenlaskettua
palkkaperusteryhmien määrää.
Soveltamisohje (voimassa 1.8.2018 - 31.7.2020)
Rehtorille voidaan määrätä opetustunteja kaksi tuntia vähemmän kuin koulun
palkkaperusteryhmien määrä osoittaa, jos koulun hallinnollisen työn määrä on suuri.
Rehtorin hallinnolliseen työhön vaikuttaa esimerkiksi muun henkilöstön kuin
opetushenkilöstön määrä. Rehtorin opetustunteja ei tarvitse määrätä työjärjestykseen
kiinnitettynä opetuksena.

8§

Koulun johtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun
tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle

1 mom.

Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman vuosiluokkia 1-6
käsittävän koulun ja/tai erityiskoulun johtajan tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa
luetaan seuraava tuntimäärä:
Koulun/koulujen
Tuntimäärä/viikko
palkkaperusteryhmien
lukumäärä
1–2

1

3

2

4–5

3

6–7

6

8

7

9–12

9

13–
2 mom.

3 mom.

12

Jos vuosiluokkien 1 -6 koululla ja/tai erityiskoululla on yhteinen johtaja,
määräytyy tuntimäärä edellä olevan taulukon mukaan kunkin koulun osalta erikseen,
kuitenkin niin, että johtajalle jää opetustyötä vähintään neljä tuntia viikossa.
Poistettu (yhdistetty 1 momenttiin)

4 mom.

Jos kahdella tai useammalla vuosiluokkien 1-6 koululla on yhteinen johtaja, työnantaja
voi lukea koulun johtajan opetusvelvollisuuteen 1 momentin lisäksi enintään
kaksi viikkotuntia.

5 mom.

voimassa (1.8.2018 - 31.7.2020)
Koulunjohtajan tehtävät voidaan määrätä poikkeuksellisesti yläkoulun tai yhtenäisen
peruskoulun opettajaviranhaltijalle, jos tähän on paikallisista erityisolosuhteista
johtuva syy. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi pitkiä etäisyyksiä tai
saaristo-olosuhteita, jolloin oppilaiden vähäisen määrän vuoksi rehtoriviran
käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Koulunjohtajan käyttäminen yläkoulussa
tai yhtenäisessä peruskoulussa voi olla perusteltua myös tilanteessa, jossa sillä
voidaan vaikuttaa kunnan rehtoriviranhaltijalle johdettaviksi määrättyjen koulujen
lukumäärään.
Yläkoulun tai yhtenäisen peruskoulun koulunjohtajaan sovelletaan edellä mainittuja
1 - 4 momentin määräyksiä. Työnantaja voi lisäksi määrätä opettajaviranhaltijalle,
jolle yläkoulun tai yhtenäisen peruskoulun koulunjohtajan tehtävät on määrätty,
opetusvelvollisuuteen luettavaksi enintään 3 tuntia suuremman tuntimäärän, jos
tämä on perusteltavissa paikallisilla erityisolosuhteilla. Johtajan opetustyön määrän
tulee olla kuitenkin vähintään neljä tuntia viikossa.

9§
1 mom.

Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun
tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (voimaan 1.8.2018)
Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman vuosiluokkia
1–6 käsittävän koulun apulaisjohtajan tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa
luetaan seuraava tuntimäärä:
Koulun/koulujen
Tuntimäärä/
palkkaperusteryhmien
viikko
lukumäärä
24 - 29

1-2

30–35

3-5

36–41

6–8

42–

11–13

2 mom.

Muun kuin 1 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen
apulaisjohtajaksi
määrätyn
opettajanviran
haltijan
opetusvelvollisuuteen luettava tuntimäärä on seuraava:
Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien lukumäärä Tunnit/viikko
13 - 20

3–5

21–25

5-9

26–30

8-15

31–

10-17

Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin

Jos koululle/kouluille on poikkeuksellisesti määrätty useampia
apulaisjohtajia, jaetaan 1 tai 2 momentin määräysten mukaan
määräytyvä tuntimäärä apulaisjohtajien kesken.
4 mom.

Jos peruskoululla ja lukiolla on yhteinen rehtorinviran haltija ja
apulaisjohtajaksi on määrätty peruskoulun opettaja, peruskoulun ja lukion
palkkaperusteryhmät lasketaan yhteen määriteltäessä 2 mom. mukaista
tuntimäärää.
Soveltamisohje (voimassa 1.8.2018 - 31.7.2002)

Opettajaviranhaltijalle, jolle on määrätty apulaisjohtajan/apulaisrehtorin tehtävät
voidaan hallinnollista työtä lukea opetusvelvollisuuteen suurempi tuntimäärä, kun
koulun palkkaperusteryhmien määrä osoittaa, jos koulun hallinnollisen työn määrä
on suuri. Koulun hallinnolliseen työhön vaikuttaa esimerkiksi koulun muun
henkilöstön kuin opetushenkilöstön määrä. Opetusvelvollisuuteen luettava
tuntimäärä voi olla enintään kaksi tuntia suurempi.

Työnantaja voi määrätä opetaajanviranhaltijalle, jolle apulaisjohtajan/apulaisrehtorin
tehtävät on määrätty opetusvelvollisuuteen luettavaksi edellä mainittua ( 1. ja 2.
mom.) enintään kolme tuntia suuremman tuntimäärän. Määräyksen tulee perustua
paikallisiin erityisolosuhteisiin ja perusteet tulee arvioida lukuvuosittain. Tämän
ylimääräisen opetusvelvollisuuteen edellytyksenä on, että nämä tunnit eivät ole
ylitunteina.

