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Eräiden valtion oppilaitosten opettajien työajan
pidentämisen purkamisesta ja pidennyksen
poistumista korvaavista vuosittaisista järjestelyistä
16. päivänä kesäkuuta 2020 valtiovarainministeriön
ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
ry:n välillä tehty virkaehtosopimus.
1§
Sopimuskaudelle 2020-2022 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen 12 §:ssä on sovittu Kilpailukykysopimukseen perustuvien valtionhallinnon työajan pitentämisratkaisujen purkamisesta
1.10.2020 alkaen.
Tällä virkaehtosopimuksella sovitaan valtion oppilaitosten opetushenkilöstön työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta ja niihin liittyvistä pidennyksen poistumista korvaavista vuosittaisista järjestelyistä. Muutettuja työaikoja koskevia sopimusmääräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran
1.8.2020 lukien.
2§
Valtion koulukodit
Muutetaan valtion koulukotien opettajien palvelussuhteen ehdoista tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen liitteen 4 perusteella voimassa olevan 25 §:n 2 ja 3 momentti 1.4.2020 lukien seuraavasti
25 § Muu työvelvollisuus
2 mom.
Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi koulukotien opettajien tulee osallistua 101 tunnin ajan lukuvuodessa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja
koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien suorittamiseen.
3 mom.
Edellä 1 ja 2 momentissa sanotun lisäksi opettajilla on velvollisuus osallistua työnantajan määräämään opinto- ja suunnittelutyöhön yhteensä 6 tunnin ajan lukuvuodessa.
3§
Opetushallituksen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset
Muutetaan Opetushallituksen toimialaan kuuluvien korkeakoulutasoa alempien valtion oppilaitosten
opettajien palvelussuhteen ehdoista tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen osan II oppilaitoskohtaisia määräyksiä 1.4.2020 lukien seuraavasti.
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Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu
3 § Opetusvelvollisuudet

6 mom.
Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi opettajan tulee osallistua yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan korkeintaan 101 tuntia lukuvuoden aikana. Lisäksi opettaja voidaan koulun työkauden aikana määrätä enintään kuudeksi tunniksi opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai
työkykyä ja työhyvinvointia parantavaan toimintaan.
Helsingin eurooppalainen koulu
1 § Opetusvelvollisuus

7 mom.
Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi opettajan tulee osallistua yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan korkeintaan
96 tuntia lukuvuoden aikana. Lisäksi opettaja voidaan koulun työkauden aikana määrätä enintään
kuudeksi tunniksi opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia parantavaan toimintaan.
Yleissivistävät erityiskoulut
3 § Opetusvelvollisuus

3 mom. Yhteissuunnittelu
Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien täyttämiseksi opettajien tulee osallistua yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja koulun toiminnan
kehittämiseen liittyvien tehtävien suorittamiseen korkeintaan 101 tunnin ajan lukuvuodessa. Lisäksi
opettaja voidaan koulun työkauden aikana määrätä enintään kuudeksi tunniksi opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työkykyä ja työhyvinvointia parantavaan toimintaan.
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4§
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin
sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta
vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja
virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen,
ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.
6§
Tämä sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden
kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta irtisanota vähintään kuusi viikkoa
ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.
Tämä sopimus tulee irtisanotuksi myös edellä 1 §:ssä sanotun keskustason virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella.
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