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E-osion soveltamisalasta siirtyneen opettajan oikeus siirtymähetken palkkatasoonsa OVTES:n 
2018–2019 OSIO C:n liitteessä 1  

Työnantajan tulee ottaa käyttöön OVTES 2018–2019 osion C liitteen 1 mukainen 
vuosityöaikajärjestelmä 1.8.2020 mennessä. Opettajaan, joka siirtyy vuosityöaikajärjestelmään 
OVTES:n E-osion soveltamisalasta, sovelletaan erityismääräyksiä, joita on avattu tarkemmin tässä 
muistiossa. 

Tämä muistio koskee E-osiosta siirtyneen opettajan mahdollisesti valitsemaa oikeutta siirtymähetken 
mukaiseen palkkatasoonsa OVTES osio C liite 1 12 § 3 momentin mukaisesti. 

E-osion soveltamisalaan kuuluneen opettajan siirtyminen osion C liitteeseen 1 

Opettajaan, johon on E-osiossa sovellettu kokoaikaista opettajaa (työaika 38 h 45 min viikossa) 
koskevia määräyksiä, sovelletaan myös vuosityöaikajärjestelmässä kokoaikaista opettajaa koskevia 
määräyksiä. 

Opettajaan, johon on E-osiossa sovellettu osa-aikaista opettajaa (työaika 16–38 h 45 min viikossa) 
koskevia määräyksiä, sovelletaan vuosityöaikajärjestelmässä päätoimista tuntiopettajaa koskevia 
määräyksiä.  

Sivutoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan myös vuosityöaikajärjestelmässä sivutoimista tuntiopettajaa 
koskevia määräyksiä. 

E-osion soveltamisalasta siirtyneen opettajan oikeus siirtymähetken palkkatasoonsa  

E-osion kokoaikainen opettaja (työaika 38h 45min viikossa) voi halutessaan 

a) säilyttää oikeuden siirtymähetken palkkatasoonsa tai  

b) siirtyä 1500 tunnin kokoaikaisen opettajan vuosityöaikaan.  

E-osion osa-aikainen opettaja, jonka työsopimuksen mukaisen palkkatason säilyttäminen edellyttää 
yli 1500 tunnin vuosityöaikaa, voi halutessaan säilyttää oikeuden siirtymähetken palkkatasoonsa a) 
kohdan mukaisesti. Työsopimuksen mukaisen työajan tarkastelussa tulee huomioida työajan 
mahdollinen vakiintuminen.  

Opettajan tulee ilmoittaa valinnastaan kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen 
vuosityöaikaan siirtymistä.  

Kohdan a) mukainen oikeus toteutetaan liitteen 1 15 §:n mukaisen työajan ylityskorvauksen kautta. 
Työajan ylitystuntien perusteella opettajalle muodostuu henkilökohtainen vuosityöaika. Opettajalla, 
joka valitsee a) kohdan mukaisen vaihtoehdon, on oikeus henkilökohtaiseen vuosityöaikaansa 
OVTES osio C liitteen 1 12 § 3 momentin mukaisesti. Työnantajalla on oikeus teettää opettajalla 
tämän henkilökohtainen vuosityöaika a) kohdan mukaisella palkkatasolla niin kauan kuin tämä jatkaa 
vuosityöaikaan siirtymishetken mukaisessa virassa tai tehtävässä. 

Opettajan uusi varsinainen palkka muodostuu OVTES osio C liitteen 1 mukaisesta peruspalkasta ja 
siirtymähetkellä maksettavista OVTES osio A 21 §:n mukaisista varsinaisen palkan osista. 
Vuosityöajassa opettajan varsinainen palkka voi laskea. Opettajan kuukausipalkka ei kuitenkaan voi 
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laskea. Opettajalta ostetaan lisätyötä sen verran, että hän säilyttää vuosityöajassa E-osion mukaisen 
siirtymähetken palkkatasonsa. Tämä työaika lisätään 1500 tunnin työajan päälle. 

Esimerkki  

Kokoaikainen opettaja on E-osiossa hinnoittelutunnuksessa 43004004, jossa 
vähimmäispalkka 20 vuoden lisillä on 4486,87 €. Opettajalle on lisäksi maksettu 100 € 
tätä korkeampaa palkkaa, kun on otettu huomioon hänen tehtäviensä vaativuus sekä 
työntekijän taidot. Opettajan varsinainen palkka on ollut 4586,87 €/kk ja työaika 
siirtymähetkellä E-osiossa 1659 tuntia vuodessa. 
 
Vuosityöaikaan siirryttäessä opettaja siirtyy hinnoitteluun 41104001. 
Hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka 20 vuoden lisillä on 4336,81 €. Tehtävien 
vaativuudesta ja työntekijän taidoista maksettu 100 € siirtyy vuosityöaikajärjestelmän 
peruspalkan päälle. Opettajan uusi varsinainen palkka vuosityöajassa on 4436,81 €/kk. 
Tämän palkan ansaitsisi 1500 tunnilla vuodessa. 
 
Opettajalta ostetaan lisätyötä sen verran, että hänen kuukausipalkkansa säilyy 4586,87 
€/kk. Lisätyö lasketaan vuosityöaikasopimuksen määräysten mukaan (15 §). Uusi 
varsinainen palkka on 150,06 € matalampi kuin E-osion varsinainen palkka. Tällä 150,06 
€ ostetaan 51 tuntia lisätyötä. Opettajan henkilökohtainen vuosityöaika on 1551 tuntia 
vuodessa ja siirtymähetken palkkataso säilyy ennallaan.  

 


