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Mitä jokaisen yhteysopettajan olisi hyvä tietää?

Paula Pulkkinen, OAJ Uusimaa, koulutussihteeri

LINKKI

https://www.youtube.com/watch?v=sXtgHwAsOJ0&ab_channel=OAJvideot


- Viestintä

- Opettajan työaika

- Opettajan palkka

- Erilaiset virka- ja työvapaat

- Jäsenedut

Esityksen sisältö



• Yhdistyksen yhteystiedot ja toimijat

• Oman työpaikan jäsenet
• Jäsenhankinta, jäsenpito

• 10 syytä kuulua OAJ:hin

• Työsuojeluvaltuutettu, luottamusmiehet

• Ilmoitustaulu, s-postilista…

• Työnantajan Intra
• Paikalliset ohjeet

Viestintä

https://www.oaj.fi/jasenyys/10-syyta-kuulua-oajhin/


• Yhteysopettajan sivut

OAJ-areena

https://areena.oaj.fi/display/YS
https://areena.oaj.fi/#all-updates


• Opetusvelvollisuustyöaika

• Ys-aika, vesot

• Vuosityöaika

• Opot, lukion erityisopet

• Ammatilliset opettajat

• Yleistyöaika (vaka-opet)

• Sak-aika, ves-päivät, varallaolo, ylityö

• Toimistotyöaika

• virkareksit

Opettajan työaika



• Hinnoittelutunnuksen mukainen (perus)palkka

• Tehtäväkohtainen palkka

• Sisältää mahd. tehtävän vaativuuteen perustuvat lisät (TVA)

• Ylitunnit (opv-työajan opet)

• Vuosisidonnaiset lisät / Työkokemuslisät

• Henkilökohtaiset lisät

• Ylityökorvaukset (vaka-opet)

Opettajan palkka



Opettajan palkkaan vaikuttavia tekijöitä
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Virka- ja työvapaat
• Sairausloma

• Työkyvyttömyydestä lääkärintodistus 5 päivää (kuntakoht.), täysi palkka 60 kpv/vuosi
• Opettajan sairastuminen kesäkeskeytyksen aikana (Kelan päiväraha opelle, karanteeni 9 pv) tai 

lomapäivänä

• Lakisääteiset
• Perhevapaat

• Tilapäinen hoitovapaa (alle 12 v. lapsi sairas) Palkallista aikaa ovat sairastumispäivää seuraavat kolme peräkkäistä 
kalenteripäivää riippumatta siitä, ovatko ne työpäiviä vai eivät.

• Opintovapaa

• KVTES-perusteiset
• Työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, 

aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren 
hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia 
vapaapäiviä. Kertausharjoitukset.

• Harkinnanvaraiset (ns.oma loma, työnantajakohtaisi määräyksiä)
• Virka- tai työvapaa, joka ei perustu laissa tai virka- ja työehtosopimuksessa annettuun oikeuteen, on 

harkinnanvarainen. Tällöin työnantaja voi päättää vapaan myöntämisen edellytykset. 
• Henkilöstöedut: pitkä palvelus…

• Palkaton vapaa: kuukausipalkasta lasketaan päiväpalkan hinta (opv-työajassa ei riipu lukujärjestyksen 
tuntien määrästä, ts. jokainen työpäivä yhtä kallis)

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/luku-5-virka-ja-tyovapaat-seka-perhevapaat/sairausloma
https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/luku-5-virka-ja-tyovapaat-seka-perhevapaat/perhevapaat


• OAJ:n jäsenedut

• Valtakunnalliset, member+, OAJ kannattaa

• Alueelliset 

• Paikalliset

• Työantajan tarjoamat henkilöstöedut 

• Virikesetelit, e-passi

Jäsenedut

https://www.oaj.fi/jasenyys/jasenedut/
https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-kannattaa/



