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LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS

1 § Määritelmiä

1. Soveltamisala
Tätä osaa sovelletaan perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, Steiner-
kouluissa sekä kehitysvammalaitosten ja koulukotien perusopetuksessa.

2. Perusopetuksen jaottelu
Tätä liitettä sovelletaan peruskouluissa annettavaa opetukseen:
- vuosiluokilla 1 -6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä oleville
- vuosiluokilla 7 – 9 ja lisäopetukseen (10 luokka)
- erityisopetukseen perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun opetuksen 
mukaisesti

3. Sekaryhmä
Sekaryhmä on joko ala-asteen, yläasteen tai lukion ryhmä sen mukaan, onko 
ryhmässä enemmän 1-6 vuosiluokkien, perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien 
vai lukion oppilaita. Jos oppilaita on yhtä paljon, sovelletaan ylempää palk-
kaperustetta koskevia määräyksiä.

PÄIVÄKOULU

REHTORIT

2 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruskoulu
011064 Peruspalkka

I kalleusluokka 3 707,21 – 4 413,47 euroa
II kalleusluokka 3 605,11 – 4 291,89 euroa

2. Lukio
011065 Peruspalkka

I kalleusluokka 3 864,31 – 4 846,74 euroa
II kalleusluokka 3 757,92 – 4 713,40 euroa
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3. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

4. Peruskoulun rehtorin opetusvelvollisuus
2 - 11 viikkotuntia.

5. Lukion rehtorin opetusvelvollisuus
2 - 9 viikkotuntia.

6. Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät
Rehtorin opetusvelvollisuuteen voidaan lukea oppituntien, demonstraatio-
tuntien ja tukiopetustuntien lisäksi muitakin tehtäviä.

7. Opetustuntimäärän ja peruspalkan määräytymisperuste
Opetustuntimäärää ja peruspalkkaa vahvistettaessa otetaan huomioon mitä 
opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa koskevan sopimuksen 2 §:n 2. 
kohdassa on sovittu.

3 § Koulukodinjohtajat ja koulunjohtajat (1.8.2014 lukien)

1. Peruspalkka

011261 Johtaja 
I kalleusluokka 3 226,97 euroa
II kalleusluokka 3 138,25 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä.

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 9 % 6 %

3



3.  Koulunjohtajana toimivan erityisluokan opettajan opetusvelvollisuutta 
alennetaan 6-8 tunnilla viikossa ja hänelle maksetaan palkka 20 % perus-
palkkaa korkeampana.

4.  Johtajan työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja työaika-
sopimuksen 20 §:n mukaan.

5.  Johtajien ja koulunjohtajien sidonnaisuuskorvaus

arkipäivä 12,91 euroa (1.8.2014 lukien)
lauantai 26,05 euroa (1.8.2014 lukien) ja
sunnuntai 38,97 euroa (1.8.2014 lukien).

Korvausta tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.

4 § Oppivelvollisuuden edistymisen tulkinta

Rehtorille maksetaan oppivelvollisuuden edistymisen tutkimisesta palkkaso-
pimuksen 13 §:n mukaisesti.

5 § Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Rehtorin työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja työ-
aikasopimuksen 20 §:n mukaisesti. Lomanmääräytymiskuukausia määrät-
täessä otetaan huomioon myös päätoimisena opettajana omassa oppilai-
toksessa palveltu aika.

APULAISREHTORIT

6 § Apulaisrehtorin opetusvelvollisuuskerroin ja palkkio

011151 1. Apulaisrehtorina toimivalle opettajalle maksetaan apulaisrehtorilisä, joka 
on 16 - 24 % laskettuna 10 §:n mukaisesta peruspalkasta.

Pöytäkirjamerkintä: Siirryttäessä uuteen järjestelmään 1.8.2006 uuden pro-
senttimääräisen palkkion tulee vastata aikaisempaa palkkiota. 

Edellä mainittua korotusta ei oteta huomioon ylituntipalkkioperusteessa.

2. Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan 
seuraavasti: opv-kerroin 0,3 - 0,8.
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3. Pyöristäminen
Jos apulaisrehtorin opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, pyöriste-
tään opetusvelvollisuus puolen tunnin tarkkuudella, jos kaksi lukua on yhtä 
lähellä, pyöristäminen tapahtuu pienempään lukuun. 

4. Opetustuntimäärää ja peruspalkkaa vahvistettaessa otetaan huomioon mitä 
opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa koskevan sopimuksen 2 §:n 2. 
kohdassa on sovittu.

7 § Rehtorin hallinnollisia tehtäviä hoitavan apulaisrehtorin palkkio

Jos apulaisrehtori määrätään oman toimensa ohella hoitamaan rehtorin toi-
meen kuuluvat hallinnolliset tehtävät rehtorin työnteon keskeytyksen aikana, 
maksetaan hänelle kuten opettajalle 28 §.

8 § Koulunjohtaja (Steiner-koulu, Rinnekoti)

1. Steiner-koulu
Jos koulussa ei ole rehtorin tointa, opettajakunnan varapuheenjohtajana tai 
vastaavana toimivan opettajan opetusvelvollisuutta vähennetään enintään 
seuraavasti: opv-kerroin 0,3 - 0,8.

Kerrointa määriteltäessä sovelletaan mitä 6 §:n 3 ja 4 momentissa on 
määrätty.

2. Rinnekoti
Koulunjohtajana toimivalle erityisopettajalle maksetaan koulun johtamisesta 
palkkaus 16 % korkeampana peruspalkasta laskettuna ja opetusvelvollisuutta 
alennetaan kahdella viikkotunnilla.

9 § Johtaja ja apulaisjohtaja (Toivolakoti, Pipola)

Vähimmäispalkka (1.8.2014 lukien)
Johtaja Apulaisjohtaja

- tilastokoodi 011259 011154
I kalleusryhmä 3 015,07 euroa 2 478,89 euroa
II kalleusryhmä 2 932,39 euroa 2 410,83 euroa

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 
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Apulaisjohtajan, joka toimii koulun johtajana tai jolla on opettajan pätevyys, 
opetusvelvollisuus on 6 - 8 tuntia viikossa.

Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Apulaisjohtajan työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja 
työaikasopimuksen 20 §:n mukaan.

OPETTAJAT

10 § Peruspalkat ja kokemuslisät (1.8.2014 lukien)

1. Lehtori ja opinto-ohjaaja (lukio)

012151 a. Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan
kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 915,53 euroa 2 835,14 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,821 0,844
                                                       

012150 b. Perusopetusta antavan opettajan tai aiempi lukio-opetusta antavan 
opettajan kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 803,17 euroa 2 726,29 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,831 0,855
                                                     

012145 c. Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 401,30 euroa 2 343,66 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,864 0,885

012139 d. Muu kuin edellä mainittu
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 040,14 euroa 1 994,04 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,908 0,930

2. Lehtori (peruskoulu)

012249 a. Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 713,48 euroa 2 640,76 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,838 0,861
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012248 b. Perusopetusta antavan opettajan tai aiempi peruskoulun/lukion
opettajan kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 601,13 euroa 2 533,71 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,852 0,875

012244 c. Ylempi korkeakoulututkinto
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 278,14 euroa 2 224,11 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,892 0,913

012242 d. Alempi korkeakoulututkinto
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 172,51 euroa 2 121,10 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,899 0,921

012239 e. Muu kuin edellä mainittu
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 040,14 euroa 1 994,04euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,908 0,930

3. Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja

012349 a. Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan 
kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 713,48 euroa 2 640,76 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,838 0,861

012348 b. Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan
kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 601,13 euroa 2 533,71 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,852 0,875

012347 c. Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka ylempi korkea-
koulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 541,83 euroa 2 478,11 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,852 0,874

012346 d. Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 453,25 euroa 2 392,86 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,863 0,885
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012341 e. Muu kuin edellä mainittu
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 130,96 euroa 2 080,81 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,900 0,922

f. Muita määräyksiä

012341 Jos vaikeimmin kehitysvammaisten opettajalla on soveltuva vähintään opis-
toasteinen tutkinto, on hänen peruspalkkansa 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 130,96 euroa 2 080,81 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,900 0,922

012344 ja jos hänellä on lisäksi 35 opintoviikon erityisopinnot, 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 278,14 euroa 2 224,11 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,892 0,913

4. Luokanopettaja

012449 a. Ylempi korkeakoulututkinto, aineen opettajan kelpoisuus sekä perus-
/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 713,48 euroa 2 640,76 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,838 0,861

012448 b. Aineenopettajan kelpoisuus ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kel-
poisuus, 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 601,13 euroa 2 533,71 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,852 0,875

012446 c. Perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 453,25 euroa 2 392,86 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,863 0,885

012435 d. Muu kuin edellä mainittu
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 1 903,86 euroa 1 861,50 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,925 0,947
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5. Kokemuslisät (1.4.2013 lukien)

a. Peruskoulu ja lukio (lukuun ottamatta steinerkoulut)

Kokemuslisät edellä mainituissa tehtävissä ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 6 % 6 % 7 % 8 % 6 %

b. Steinerkoulut

Kokemuslisävuodet 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 6 % 6 % 7 % 8 % 6 %

Kokemuslisiin oikeuttavaksi saa toimeen soveltuvan korkeakoulu- tai opis-
toasteen tutkinnon suorittanut opettaja Steinerkouluissa lukea kaksi vuotta 
koulutusaikaa. 

Kokemuslisät lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemus-
lisien yhteismäärästä. 

6. Esiluokan opettaja
Lastentarhanopettajan, sosionomin (amk), sosiaalikasvattajan tai sosiaalialan 
ohjaajan tutkinnon suorittaneelle esiluokkaa opettavalle opettajalle makse-
taan palkka samojen perusteiden mukaan kuin peruskoulun/lukion kelpoi-
suuden omaavalle luokanopettajalle.

7. Steiner-koulujen opettajankoulutus 
Peruskoulun lehtorin virkaa vastaavan toimen haltija on oikeutettu tietyn tut-
kinnon suorittamisen perusteella määräytyvään korkeampaan palkkaukseen, 
paitsi tässä sopimuksessa mainittujen tutkintojen, myös Steiner-koulujen 
opettajankoulutuslaitoksessa suoritettujen opetushallituksen riittäviksi katso-
mien opintojen perusteella. 

8. Erikoistumislisäpalkkio
Toisen kotimaisen tai vieraan kielen tuntiopettajan kelpoisuuden omaavalle 
tai toisessa kotimaisessa tai vieraassa kielessä, äidinkielessä taikka matema-
tiikassa säädetyt erikoistumisopinnot suorittaneelle luokanopettajana toimi-
valle opettajantoimen haltijalle, joka antaa mainitun kielen tai erikoistumis-
aineensa opetusta, maksetaan erikoistumislisäpalkkio, joka on 4 % laskettu-
na 10 §:n mukaisesta peruspalkasta. Lisää ei makseta opettajalle, jonka pe-
ruspalkka määräytyy 4a tai 4b kohdan mukaisesti.
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9. Alkuopetuslisä
Luokanopettajalle tai erityisluokanopettajalle, jonka perusopetusryhmään 
kuuluu yhteensä vähintään 2/3 esiopetusta saavia esiasteen oppilaita tai en-
simmäisen tai toisen vuosiluokan oppilaita, maksetaan alkuopetuslisä, joka 
on 3 % 10 §:n mukaisesta peruspalkasta laskettuna. Lisää ei makseta opetta-
jalle, jonka peruspalkka määräytyy 4a tai 4b kohdan mukaisesti. 

10. Peruskoulun opinto-ohjaaja
Mitä tässä sopimuksessa on sanottu lehtorista, koskee myös peruskoulun 
opinto-ohjaajaa.

11. Määrävuosilissään oikeuttava palveluaika
Määräys poistettu 1.3.2012

11 § Opetusvelvollisuudet
         opetusvelvollisuus viikossa

1. Lehtori (lukio)
- äidinkieli ja kirjallisuus 16,5
- suomi toisena kielenä 16,5
- toinen kotimainen kieli, vieraat kielet,

tietotekniikka 19,5
- matematiikka, fysiikka, kemia, kuvaamataide, 

musiikki 20,5
- uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto, psykologia, 

historia, yhteiskuntaoppi, biologia ja maantieto,
terveystieto 21,5

- kotitalous, tekstiilityöt, tekniset työt, oppilaanohjaus 22,5
- liikunta 23,5
- A 1 ja 2 - ja B1-kielen opetusvelvollisuus on yhtä

viikkotuntia alempi kuin edellä on sovittu
- muut yllä mainittuihin aineisiin välittömästi 

liittymättömät valinnaisaineet 23,5

2. lehtori (peruskoulu)
- äidinkieli ja kirjallisuus 18,5
- suomi toisena kielenä 18,5
- toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 20,5
- tietotekniikka 19,5
- matematiikka, fysiikka, kemia, kuvaamataide,

musiikki 21,5
- oppilaanohjaus 22,5
- uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, historia, 

yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, kotitalous,
kaupalliset aineet, terveystieto 23,5

- käsityö, liikunta 24,5
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- tekstiilityö, tekninen työ, liikunta, maa- ja 
metsätalous ja puutarhanhoito 24,5

- muut aineet 23,5

3. erityisopetus                                                                  
- erityisluokan opettaja, erityisopettaja 

(kehitysvammaiset) 22,5
- erityisopettaja 24,5

4. luokanopetus
- luokanopettaja 24,5
- esiluokan opettaja 24,5

5. Steiner-koulun eurytmia 19,5

6. Opetusvelvollisuuden täyttyminen
Mikäli vakinaisen tai väliaikaisen opettajan opetusvelvollisuus tai pää-
toimisen tuntiopettajan päätoimisuuteen tarvittava tuntimäärä ei tule luku-
vuoden aikana täyteen, opettajalle maksetaan kuitenkin täysi peruspalkka tai 
vuosipalkka kokemuslisineen sekä päätoimiselle tuntiopettajalle päätoi-
misuusrajaa vastaava palkkio koko lukukaudelta.

7. Jos lehtori opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa opetusvelvollisuus on 
erilainen tai toimii niin sanottuna sekalehtorina (15 §), on hänen opetusvel-
vollisuutensa opettamiinsa aineisiin käyttämillä viikkotuntimäärillä painotet-
tu keskimääräinen opetusvelvollisuus. Jos keskimääräiseksi opetusvelvolli-
suudeksi ei tule kokonaislukua, pyöristetään opetusvelvollisuus puolen tun-
nin tarkkuudella. Jos kaksi lukua on yhtä lähellä, pyöristäminen tapahtuu 
pienempään lukuun.

12 § Oppilaan ohjauksen lehtori

Sen estämättä mitä edellä on lehtorin työajasta ja palkkauksesta sovittu, voi-
daan sopia oppilaanohjauksen lehtorin ja työnantajan edustajan kanssa seu-
raavaa: 

Työaika
Oppilaanohjauksen lehtorin työaika jakaantuu sidottuun työaikaan ja luotto-
työaikaan. Vuotuisesta sidotusta työajasta vähintään 40 ja enintään 80 tuntia 
(oppilaanohjaustyötä) on sijoitettava muuhun ajankohtaan kuin oppilaiden 
koulupäiviksi.

Vuotuinen sidottu työaika on 1200 tuntia. Tästä työajasta oppilaanohjauksen 
lehtori voidaan määrätä pitämään enintään 494 luokkaopetustuntia lukuvuo-
dessa. Mikäli sidottu työaika opettajan suostumuksella työnantajan määrä-
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yksestä ylittää 1200 tuntia, maksetaan jokaiselta tunnilta kuukausipalkan 
1/153.

Palkkaus (1.8.2014 lukien)
Oppilaanohjauksen lehtorin palkka määrätään paikallisesti seuraavan palk-
ka-asteikon puitteissa:

a. Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan 
kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

015156 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa alle 15 vuotta 
I kalleusluokka 2 829,60 – 3 075,38 euroa
II kalleusluokka 2 752,03 – 2 991,04 euroa

015159 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta 
I kalleusluokka 3 075,38 – 3 558,62 euroa
II kalleusluokka 2 991,04 – 3 460,68 euroa

b. Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus
015155 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa alle 15 vuotta 

I kalleusluokka 2 765,64 – 2 986,03 euroa
II kalleusluokka 2 689,65 – 2 903,72 euroa

015158 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta 
I kalleusluokka 2 986,03 – 3 291,50 euroa
II kalleusluokka 2 903,72 – 3 201,00 euroa

c. Muu kuin edellä mainittu
015143 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa alle 15 vuotta 

I kalleusluokka 1 936,25 – 2 274,48 euroa
II kalleusluokka 1 892,08 – 2 212,08 euroa

015146 - kokemuslisään oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta 
I kalleusluokka 2 061,00 – 2 461,76 euroa
II kalleusluokka 2 010,24 – 2 394,18 euroa

Oppilaanohjauksen lehtorin peruspalkka voidaan painavasta syystä määrätä 
enintään 8 % palkka-asteikon ylärajaa korkeammaksi.

Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan 
ala- ja ylärajoja 4 %:lla.

Lehtorin peruspalkkaa määrättäessä muodostaa hänen edellisen lukuvuoden 
palkkansa kokonaisuudessaan vertailupalkan siten, että palkallisten tuntien 
ja tehtävien määränä käytetään edellisen lukuvuoden tuntien ja tehtävien 
määrää ja niistä maksettavaa palkkaa. Uutena kokonaispalkkana maksetaan 
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vähintään entistä euromääräistä palkkaa kokonaisuudessaan vastaavaa 
peruspalkkaa.

Kokemuslisät

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 %

13 § Lukion opettajakohtainen kerroin

1. Opettajan luokkaopetustuntimäärä kerrotaan luvulla 1,10 palkanmaksun 
perusteena olevan kokonaistuntimäärän saamiseksi.

2. Luokkaopetustunnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä oppiaineen luokka-
tunteja, oppilaan ohjauksen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä demon-
straatioiden valmistelutunteja.

3. Demonstraatioiden kerrointunnit lasketaan 1,10:llä korottamattomasta 
demonstraatioiden tuntimäärästä. Demonstraatioiden valmistelutunnit mää-
räytyvät 23 §:n mukaisesti.

4. Jos peruskoulun opettaja tai peruskoulun ja lukion yhteinen opettaja opet-
taa lukiossa, koskee edellä oleva myös häntä lukion tuntien osalta.

14 § Yhteissuunnitteluvelvollisuus

Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee 
osallistua koulussa koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2-5 tuntia kah-
dessa viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asia ryh-
mittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä ope-
tuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien 
tekemiseen.  

15 § Sekalehtorilisä

Lehtorille, jolla on velvollisuus opettaa ja jonka opetusvelvollisuuteen kuu-
luu tunteja sekä päivä- että iltakoulussa, maksetaan sekalehtorilisä, joka on 
3 % laskettuna 10 §:n mukaisesta peruspalkasta. 

16 § Peruskouluasteen korotus

Lukion opettajantoimen haltijalle, jolla on opetusvelvollisuuteen luettavia 
tunteja peruskouluasteella, maksetaan lisä, joka on 4 % laskettuna 10 §:n 
mukaisesta peruspalkasta.
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17 § Lukioasteen korotus

Peruskoulun opettajantoimen haltijalle, jolla on opetusvelvollisuuteen luet-
tavia tunteja lukioasteella, maksetaan lisä, joka on 4 % laskettuna 10 §:n 
mukaisesta peruspalkasta.

18 § Esiluokan oppilas

Luokanopettajalle, jonka opetusryhmässä on ala-asteen oppilaiden lisäksi 
yksi tai useampi esiluokan oppilas, maksetaan lisä, joka on 3 % laskettuna 
10 §:n mukaisesta peruspalkasta.

19 § Kehitysaluelisä

1. Opettajantoimen haltijalle, jonka toimi sijaitsee Lapin läänin maalaiskun-
nissa, Kemijärven tai Kuhmon kaupungissa tai Hyrynsalmen, Kuivaniemen, 
Kuusamon, Pudasjärven, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, 
Taivalkosken, Houtskarin, Iniön, Korppoon, Kustavin, Nauvon, Rymättylän 
tai Velkuan kunnissa, maksetaan kehitysaluelisä, joka on 3 % laskettuna 
10 §:n mukaisesta peruspalkasta.

2. Tässä pykälässä sovittua korotusta ei oteta huomioon ylituntipalkkiota 
määrättäessä.

20 § Koulukohtaiset palkkausluokat (1.8.2014 lukien)

1. Opettajalle, jonka tehtäväksi määrätään koulukohtaisen opetuksen kehittä-
miseen, suunnitteluun tai hallintoon liittyvä erikseen määrätty tehtävä, mak-
setaan tehtävän vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella erillinen euro-
määräinen lisä.

2. Koulukohtaisesti edellä mainittua tarkoitusta varten käytetään kuukausit-
tain seuraava määrä 1.8.2014 lukien:

Oppilasmäärä I kalleusluokka II kalleusluokka
-   200 359,76 € 350,13 €

201 - 400 600,05 € 583,57 €
401 - 600 838,97 € 817,00 €
601 - 800 1 079,26 € 1 050,42 €
801 - 1000 1 319,55 € 1 283,86 €

1001 - 1 439,02 € 1 400,57 €

3. Jos peruskoulu ja lukio toimivat yhdessä, määräytyy kiintiö yh-
teenlasketun oppilasmäärän mukaisesti.
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4. Eräät hallintotehtävät (Steiner-koulu)
Opettajakunnan puheenjohtajan tai sihteerin tehtäviä hoitavan opettajan ope-
tusvelvollisuuteen voidaan lukea näistä tehtävistä enintään yksi viikkotunti.

21 § Taito- ja taideaineiden hankinta- ja hoitotehtävät (1.8.2014 lukien)

Taito- ja taideaineiden opettajille maksetaan kuukausittain tarvikkeiden ja 
materiaalin hankinta- ja hoitotehtäviin koulua kohti (peruskoulu ja lukio yh-
teensä) 
I kalleusluokassa 377,15 €
II kalleusluokassa 366,86 €
jos perusopetusryhmien lukumäärä on alle 9 ja 

I kalleusluokassa 565,71 €
II kalleusluokassa 548,57 €
jos perusopetusryhmien lukumäärä on 9 tai yli.

22 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

1. Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavat opettajat
Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavan opettajan opetusvelvolli-
suutta vähennetään yksi viikkotunti, jos hän työsuunnitelman mukaan vaih-
taa toimipaikkaa kesken päivän.

Pöytäkirjamerkintä:
Mikäli toimipaikkojen välinen matka on alle yksi kilometri, ei 
edellä olevaa huojennusta suoriteta. 

Mikäli opettaja työsuunnitelman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päi-
vän viikossa vähintään keskimäärin kolme kertaa, on huojennus puolitoista 
viikkotuntia, mikäli vaihtoja on viikossa keskimäärin vähintään viisi, on 
huojennus kaksi vuosiviikkotuntia, ja mikäli vaihtoja on vähintään keski-
määrin kahdeksan, on huojennus kaksi ja puoli vuosiviikkotuntia. Vaihtoeh-
toisesti jos hän asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä toimipaikasta toiseen 
tai toisiin toimipaikkoihin matkustaessaan joutuu oppituntien pitämistä var-
ten matkustamaan lyhintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä vä-
hintään 30 kilometriä viikossa, on opetusvelvollisuuden huojennus yksi 
viikkotunti, ja sen lisäksi puoli vuosiviikkotuntia jokaista seuraavaa edellä 
mainituin tavoin laskettua täyttä 50 kilometriä kohti.

2. Yhdysluokan huojennus
Luokanopettajan, jonka opetusryhmään kuuluu kahden tai useamman vuosi-
luokan oppilaita vuosittaisesta opetusvelvollisuudesta vähennetään yksi 
viikkotunti.
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3. Lisäksi milloin opetusryhmässä on yksi tai useampi esiluokan oppilas, 
huojennetaan opetusvelvollisuutta yhdellä tunnilla.

23 § Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät lukiossa

1. Varsinaisten luokkatuntien lisäksi suoritettavasta työstä luetaan lukiossa 
opetusvelvollisuuteen tunteja seuraavien perusteiden mukaan.

2. Opettajakohtaisen kertoimen lisäksi osoitetaan työsuunnitelmassa opetta-
jien palkanmaksun perusteeksi 20 viikkotuntia lukiota kohden ja 0,16 viik-
kotuntia oppilasta kohden. Työsuunnitelmassa osoitettavien tuntien mää-
räämisessä otetaan huomioon työn vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan 
osallistuminen lukion päättötutkintoon liittyviin suullisiin kuulusteluihin ja 
ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen sekä 
opettajille määrättäviin erityistehtäviin.

Luokanvalvojan palkkion perusteena käytetään euromääräistä kuukausipalk-
kiota, joka suuruus on yhdeltä täydeltä viikkotunnilta 141,50 € kuukaudessa
(1.8.2014 lukien).

3. Demonstraatiotuntien laskentatapa
Fysiikan ja kemian lehtorin opetusvelvollisuuteen luetaan näiden aineiden 
demonstraatioiden viikoittaiset valmistelutunnit, viidesosa pidetyistä fysii-
kan ja kemian opetustunneista.

Demonstraatiokorvaus säilyy entisen suuruisena yksityisoppikoulusta luki-
oon siirretyillä lehtoreilla.

4. Biologian ym. demonstraatiot ja laboroinnit
Biologiaa, maataloutta, metsätaloutta ja puutarhanhoitoa opettavan opettajan 
opetusvelvollisuuteen luetaan näiden aineiden opetuksessa käytettävien de-
monstraatioiden ja laborointien valmistelutunnit, kahdeskymmenesosa pide-
tyistä näiden aineiden tunneista.

5. Lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja ala-asteen luokanhoitajana
Jos lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja on määrätty huolehtimaan ala-asteen 
luokasta ja hän opettaa vähintään puolet luokan tunneista, vähennetään hä-
nen opetusvelvollisuutta yhdellä viikkotunnilla.

6. Oppilaanohjaus- ja ammatinvalintatehtävät 
Ammatinvalinnan yhdysopettajan luokan ulkopuolella suoritettavasta työstä 
ja oppilaanohjaukseen liittyvistä ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtävistä 
sekä työelämään tutustumisen ja vastaavasta järjestelytehtävästä luetaan 
opettajan opetusvelvollisuuteen ½ tuntia viikossa jokaista alkavaa 16 oppi-
laan muodostamaa ryhmää kohti.

16



7. Tuntimäärän pyöristäminen
Jos opetusvelvollisuuteen luettavaksi viikkotuntimääräksi ei tule kokonaislu-
kua, pyöristetään laskennallinen luku lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi 
kokonaislukua ovat yhtä lähellä, tapahtuu pyöristäminen ylöspäin.

Pöytäkirjamerkintä: laskentatapaa tässä kohdin ei muutettu 1.8.2006 
voimaan tulleiden opetusvelvollisuuksien muutosten yhteydessä.

8. Peruskoulun ja lukion yhteiselle toimenhaltijalle ja korvaavan koulun 
toimenhaltijalle luetaan edellä 23 §:ssä mainitut tehtävät opetusvelvollisuu-
teen kuten lukion opettajalle.

9. Lukiodiplomin ja suullisten kokeiden aiheuttama työ korvataan siten, että 
1,5 tuntia vastaa yhtä oppituntia.

24 § Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät peruskoulussa

1. Opetuksen ohjaus
Peruskoulun opetuksen ohjaustunnilta maksetaan opettajan oman ylitunti-
palkkioperusteen mukainen palkkio.

2. Kirjaston hoito
Kirjaston hoidosta saa asianomainen opettaja 1-4 vuosiviikkoylitunti-
palkkiota vastaavan korvauksen.

3. Kokoelmien hoito
Biologian sekä fysiikan ja kemian kokoelmien hoidosta saa asianomainen 
lehtori yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen.

4. Musiikkiesitysten hoito
Koulun yhteisten musiikkiesitysten hoitamisesta saa asianomainen lehtori 
yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. Jos koulussa, jossa 
on vähintään kuusi opettajaa, koulun yhteisten musiikkiesitysten hoitaminen 
on työsuunnitelmassa määrätty luokanopettajan, erityisluokanopettajan tai 
erityisopettajan tehtäväksi, saa hän niin ikään yhtä vuosiviikkoylitunti-
palkkiota vastaavan korvauksen.

5. Luokanvalvojan tehtävät
Luokanvalvojana toimivalle lehtorille maksetaan luokanvalvojan tehtävästä 
kuukausipalkkio, joka on 118,60 € kuukaudessa (1.8.2014 lukien).

6. Keittolatoiminnan ohjaus ja valvonta
Peruskoulun keittolatoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta maksetaan koti-
talousopettajalle, jolle mainittu tehtävä on työsuunnitelmassa määrätty, yhtä 
vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus.
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7. AV-välineiden hoito ja kielistudion esimies sekä tietotekniikan vastuuhen-
kilö
1. Audiovisuaalisten välineiden hoidosta maksetaan tehtävään määrätylle 
opettajalle 1-2 vuosiviikkotuntia.

2. Kielistudion esimiehen tehtävien suorittamisesta maksetaan asianomaisel-
le opettajalle tuntipalkkio, joka saadaan jakamalla täysi palkka luvulla 150.

3. Tietokonelaitteiston hoidosta ja valvonnasta maksetaan tehtävään määrä-
tylle tietotekniikan vastuuhenkilölle yhden viikkotunnin korvaus opettajan 
oman ylituntipalkkioperusteen mukaan ja yläasteella, jossa luetaan tietotek-
niikkaa valinnaisaineena, kahden viikkotunnin suuruinen korvaus.

8. Oppilaskunnan ohjaaja
Yläasteen oppilaskunnan ohjaajan tehtävästä maksetaan tehtävään määrä-
tylle opettajalle 0,5-2 viikkotunnin suuruinen korvaus oman ylituntipalkkio-
perusteen mukaan.

9. Kotitehtävien valvonta
Kyydityksen vuoksi tai muusta koulutyön järjestelystä johtuvasta syystä 
koululla odottamaan joutuvalle oppilaalle järjestettävästä kotitehtävien suo-
rittamisen tai muun opiskelun valvontatunnista saa asianomainen opettaja, 
mikäli valvonta ei tapahdu jonkin muun palkatun tehtävän yhteydessä, luo-
kanopettajan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen.

10. Oppilaskodin oppilaiden ohjaus
Oppilaskodin oppilaiden vapaa-ajan ohjaustunnista saa asianomainen opetta-
ja luokanopettajan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen.

11. Yksityisoppilaan kuulustelu ja oppivelvollisuuden edistymisen tutkiminen
Rehtorille ja opettajalle maksetaan perusopetuslain 38 §:ssä tarkoitetun tut-
kinnon kuulustelusta ja perusopetuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun op-
pivelvollisuuden edistymisen tutkimisesta 36,30 euron palkkio kuulustelua 
kohti (1.8.2014 lukien).

Mikäli samassa kuulustelussa on useampi kuulusteltava, maksetaan opetta-
jalle täysi palkkio kolmen ensimmäisen opiskelijan osalta, puolet palkkiosta 
neljännestä opiskelijasta yhdeksänteen ja 1/4 palkkiosta kymmenennestä 
opiskelijasta lukien.

12. Oppilaanohjaus- ja ammatinvalintatehtävät
Oppilaanohjaukseen liittyvästä henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta 
sekä tiedotus- ja muista tehtävistä yhteensä kaksi tuntia viikossa koulun ylä-
asteen jokaista perusopetusryhmää kohden kuuden ensimmäisen perusope-
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tusryhmän osalta ja 1/2 tuntia jokaista alkavaa 16 oppilaan muodostamaa 
ryhmää kohti.

Oppilaanohjaukseen liittyvistä ammatin valinnan yhdysopettajan tehtävistä 
1/2 tuntia viikossa koulun yläasteen jokaista alkavaa 16 oppilaan muodosta-
maa ryhmää kohti.

Työelämään tutustuttamisen järjestelytehtävistä tutustumisjaksoon osallistu-
vaa alkavaa 16 oppilaan ryhmää kohti 1/2 tuntia viikossa.

13. Demonstraatioiden valmistelutunnit
Biologiaa, maa- ja metsätaloutta ja puutarhanhoitoa opettavan lehtorin ja 
yläastetta vastaavalla luokalla olevia oppilaita opettavan erityisluokanopetta-
jan opetusvelvollisuuteen luetaan kahdeskymmenesosa biologian, maa- ja 
metsätalouden ja puutarhanhoidon tunneista em. oppiaineiden opetukseen 
sisältyvän demonstraatio- ja laborointityön johdosta.

Fysiikkaa ja kemiaa opettavan lehtorin ja yläastetta vastaavalla luokalla ole-
via oppilaita opettavan erityisluokanopettajan opetusvelvollisuuteen luetaan 
näiden aineiden demonstraatioiden viikoittaisten valmistelutuntien johdosta 
viidesosa fysiikan ja kemian opetustunneista viikossa.

14. Eräiden korvausten ristikkäiskäyttö
Jos työnantaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan edellä 2-, 3-, 7- ja 8-
kohdissa mainituista korvauksista muodostaa yhteistuntimäärä, työnantaja 
voi jakaa tämän tuntimäärän näiden tehtävien hoitamiseksi toisin kuin em. 
kohdissa on määrätty.

25 § Opetusvelvollisuuteen lukeminen

Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollisuuttaan vastaavaa op-
pituntimäärää, luetaan 23 ja 24 §:ssä mainitut tehtävät tarpeellisin osin ope-
tusvelvollisuuteen kuuluviksi tunneiksi.

26 § Erikseen korvattavat tehtävät

1. Kerhopalkkio
Opettajalle maksetaan kerhotunneista oman ylituntipalkkioperusteen mukai-
nen palkkio.

2. Jäävin rehtorin tehtävien hoito
Opettajalle, joka määrätään hoitamaan rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liitty-
viä tehtäviä rehtorin ollessa näihin jäävi, maksetaan palkkiota kultakin tun-
nilta täysi palkka jaettuna 150.
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27 § Erikseen korvattavat tehtävät koulukodissa

1. Erityistehtäväkiintiö
Koulun työsuunnitelmassa hyväksyttyjen erityistehtävien suorittamisesta 
maksetaan opettajalle ylituntipalkkion perusteen mukainen palkkio. Koululla 
on käytettävissä erityistehtävien korvaamiseksi enintään 20 tuntia viikossa 
sekä lisäksi yksi tunti jokaista alkavaa kahdeksaa oppilasta kohti.

2. Kerhotoiminta
Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella oppilaille järjestetyn koulun työ-
suunnitelmassa hyväksytyn koulutyön edistävän vapaaehtoisen kerhon joh-
tamisesta asianomainen opettaja saa yhtä vuosiviikkotuntipalkkiota vastaa-
van korvauksen lukuvuoden työviikkojen määrän mukaisesta tuntimäärästä.

3. Opetusvelvollisuuteen lukeminen
Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollisuutensa edellyttämää 
tuntimäärää, voidaan edellä mainitut tehtävät tarpeellisilta osin lukea opetta-
jan opetusvelvollisuuteen kuuluviksi siten, että lukuvuoden työviikkojen 
määrän mukainen tuntimäärä vastaa asianomaisen opettajan vuosiviikko-
tuntia.

28 § Rehtorin hallinnollisia tehtäviä hoitavan opettajan palkkio

Jos opettaja määrätään oman toimensa ohella hoitamaan rehtorin toimeen 
kuuluvat hallinnolliset tehtävät rehtorin työnteon keskeytyksen ajalta, mak-
setaan hänelle, jos määräys on annettu vähintään kolmen päivän ajaksi, 
yleensä enintään viikon pituiselta ajalta kyseisten toimien vähentämättömien 
opetusvelvollisuuksien välyksen keskikohdan mukaan laskettu tuntimäärien 
välinen erotus ylitunteina opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukai-
sesti.

29 § Toimenhaltijan sijaisen palkkauksen määräytyminen

1. Enintään viisi koulun työpäivää kestävän sijaisuuden ajalta maksetaan si-
jaiselle palkkio pidettyjen tuntien mukaan tuntipalkkiona sijaisen oman kel-
poisuuden mukaisesti.  

2. Jos sijaisuus kestää enemmän kuin viisi koulun työpäivää ja toimenhoito 
osuu ajaksi, jolloin opetettava tuntimäärä on pienempi kuin opetusvelvolli-
suus, maksetaan sijaiselle hänen pitämiään tunteja vastaava osuus varsinai-
sesta palkasta seuraavan kaavan mukaan:
                   pidettyjen tuntien ja sijaisuusajan 

erityistehtävien määrä x varsinainen palkka
kyseisen toimen opetusvelvollisuustuntien 
kokonaismäärä sijaisuusaikana
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3. Jos toimenhaltijan sijaisen hoitama tuntimäärä toimen hoitamisen aikana 
on opetusvelvollisuutta suurempi, hänelle maksetaan varsinaisen palkan li-
säksi ylituntipalkkio opetusvelvollisuuden yli meneviltä tunneilta.

30 § Koulutukseen ja suunnittelutyöhön osallistumisvelvollisuus

Opettajalla on velvollisuus osallistua työnantajan kanssa sovittuun täyden-
nyskoulutukseen tai suunnittelutyöhön 18 tuntia lukuvuodessa.

Työnantaja voi määrätä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi, opettajalle 
koulun kehittämistyötä muun siihen sopimuksessa varatun työajan lisäksi 
siten, että 1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota.

31 § Ylitunnit 

1. Opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan opettajille ylitunti-
palkkio.

2.  Peruskoulun tuntien lisäksi tehtävät lukion tunnit luetaan peruskoulun 
tuntien jälkeen opetusvelvollisuuteen sekä lukion tuntien lisäksi tehtävät pe-
ruskoulun tunnit lukion tuntien jälkeen opetusvelvollisuuteen.

3.  Luokanopettajan yläasteella tai erityisopetuksessa antamien ylituntien 
palkkioperuste on sama kuin lehtorin tai erityisopetuksen palkkioperuste.

4. Erityisopettajan ala-asteella tai yläasteella antamien ylituntien palkkio-
peruste on sama kuin luokanopettajalla tai lehtorilla.

TUNTIOPETTAJAT

32 § Siirretyn opettajan tuntiopetuspalkkio 

Mikäli opettaja on siirretty kunnan koululaitoksen perustamisen yhteydessä 
tai eräiden opettajanvirkojen tai toimien täyttämisestä niitä haettavaksi julis-
tamatta annetun lain (552/79) 3 a §:n nojalla vanhemman lehtorin virasta tai 
toimesta korvaavan koulun toimeen, maksetaan hänelle lukion tuntiopetus-
tunneista lukion vanhemman lehtorin ylituntipalkkion suuruinen palkkio.

33 § Päätoimiset tuntiopettajat 

1. Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin toimenhaltijan, 
ellei jäljempänä ole toisin sovittu.

(tilastokoodi: Samat kuin vastaavalla lehtorilla / opettajalla: kun 
lehtorin koodi on 012151, niin tuntiopettajan koodi on 012551)
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2. Lukion tuntiopettajan opetusvelvollisuus on sama kuin vastaavan toi-
menhaltijan (1.8.2006 lukien).

ERÄÄT MUUT MÄÄRÄYKSET

34 § Yksityisoppilaiden tenttimaksut lukiossa ja aikuislukiossa:

1. Kuulustelua kohti maksetaan kuulustelun vastaanottavalle opettajalle 
40,62 euron suuruinen palkkio (1.8.2014 lukien). Kuulustelu sisältää kirjal-
lisen kuulustelun, suullisen kuulustelun ja uusintakuulustelun.

Jos saman oppiaineen samaa vuosikurssia on tutkinnossa suorittamassa use-
ampia kuin yksi yksityisoppilas maksetaan kuulusteltavaa kohti seuraavasti:

1 - 3 oppilasta täysi palkkio ja jokaisesta 
seuraavasta lisäksi

4 - 9 oppilasta 1/2 palkkiosta
10 - 20 oppilasta 1/4 palkkiosta
21 - oppilasta 1/6 palkkiosta

2. Kirjallisen kuulustelun valvojana toimivalle opettajalle tai tuntiopettajalle 
maksetaan tunnilta valvontapalkkio, jonka suuruus määräytyy siten, että asi-
anomaisen opettajan täysi palkka jaetaan luvulla 150.

3. Rehtorille maksetaan 1 momentissa mainittu palkkio momentin 1 tai 4 
mukaista kuulusteltavaa kohti porrastusta suorittamatta.

4. Ylioppilastutkinnon korjauksesta maksetaan palkkio 1 momentissa maini-
tuin perustein kutakin koetta kohden. Vieraan kielen osalta korjaus katsotaan 
yhdeksi kokeeksi.

5. Sopimus koskee myös henkilöä, joka varsinaisen ylioppilastutkinnon jäl-
keen tai omassa koulussa varsinaista ylioppilastutkintoa seuraavan tutkinnon 
jälkeen erillisessä kokeessa uusii hyväksytyn kokeen tai täydentää ylioppi-
lastutkintoaan, taikka joka osallistuu ylioppilastutkintoon tai siihen kuulu-
vaan erilliseen kokeeseen ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetun ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen ja 
opetusministeriön mahdollisesti määräämien lisäopintojen pohjalta.

35 § Matkakustannusten korvaukset

1. Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavalle opettajalle korvataan 
matkakustannusten korvaukset koulujen välisiltä matkoilta ja matka asun-
nolta ja asunnolle siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä.
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2. Mikäli opettaja opettaa samana päivänä vain yhdellä koululla, korvataan 
matka siltä osin kun matkasta opettajan asunnosta pitemmällä sijaitsevalle 
toimipaikalle aiheutuu suurempia kustannuksia kuin matkasta opettajan 
asuntoa lähimmälle toimipaikalle.

3. Tuntiopettajalle korvataan vain koulujen väliset matkat.

36 § Kerhotyöpalkkio eräissä tapauksissa

Jos kerhoa pitää henkilö, joka ei ole koulun opettaja eikä päätoiminen tunti-
opettaja, maksetaan hänelle palkkio, joka on yhtä suuri kuin tuntipalkkio, 
joka hänelle sivutoimisena tuntiopettajana ao. koulussa maksettaisiin.

37 § Siirrettyjen opettajien tuntiopetuspalkkio 

Mikäli opettaja on siirretty kunnan koululaitoksen perustamisen yhteydessä 
tai eräiden opettajanvirkojen tai toimien täyttämisestä niitä haettavaksi julis-
tamatta annetun lain (552/79) 3 a §:n nojalla vanhemman lehtorin virasta tai 
toimesta korvaavan koulun toimeen, maksetaan hänelle lukion tuntiopetus-
tunneista lukion vanhemman lehtorin ylituntipalkkion suuruinen palkkio.
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AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA

REHTORIT JA APULAISREHTORIT

38 § Rehtorin peruspalkka, kokemuslisät ja opetusvelvollisuus (1.8.2014 lukien)

011065 1. Peruspalkka
I kalleusluokka 3 864,31 – 4 846,74 euroa
II kalleusluokka 3 757,92 – 4 713,40 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 9 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

3. Opetusvelvollisuus
Rehtorin opetusvelvollisuus on 100 – 300 tuntia vuodessa. 

4. Opetustuntimäärän ja peruspalkan määräytymisperusteet
Opetustuntimäärää ja peruspalkkaa vahvistettaessa alarajan ja ylärajan puit-
teissa otetaan huomioon mitä opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa kos-
kevan sopimuksen 2 §:n 2. kohdassa on sovittu.

39 § Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät

1. Rehtorin opetusvelvollisuuteen voidaan lukea oppituntien, demonstraatio-
tuntien ja tukiopetustuntien lisäksi muitakin tehtäviä.

2. Lisäksi rehtori ja apulaisrehtori saavat lukea opetusvelvollisuuteensa ku-
ten opettaja äidinkielen harjoitusten ohjauksen sekä erityisestä syystä amma-
tinvalinnan opetuksen.

3. Kesäopetus luetaan rehtorin opetustuntimäärään.

40 § Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Rehtorin työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkkaus- ja työaikaso-
pimuksen 20 §:n mukaisesti. Lomanmääräytymiskuukausia määrättäessä 
otetaan huomioon myös päätoimisena opettajana omassa oppilaitoksessa 
palveltu aika.
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41 § Apulaisrehtorina toimivan opettajan palkkio (tilastokoodi 011151)

1. Apulaisrehtorina toimivan opettajan peruspalkka on 20 % korkeampi kuin 
muutoin.

2. Edellä mainittua prosenttiperusteista korotusta ei oteta huomioon ylitunti-
palkkioperusteessa.

42 § Apulaisrehtorina toimivan opettajan huojennus

1. Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan 
seuraavasti: opv-kerroin 0,3 - 0,8.

2. Jos apulaisrehtorin opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, tasoi-
tetaan opetusvelvollisuuden määrä puolen numeron tarkkuudella, jos kaksi 
lukua on yhtä lähellä, pyöristäminen tapahtuu pienempään lukuun. 

3. Opetustuntimäärää vahvistettaessa alarajan ja ylärajan puitteissa otetaan 
huomioon mitä opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa koskevan sopi-
muksen 2 §:n 2. kohdassa on sovittu.

43 § Rehtorin hallinnollisia tehtäviä hoitavan opettajan palkkio

Jos apulaisrehtori määrätään oman toimensa ohella hoitamaan rehtorin toi-
meen kuuluvat hallinnolliset tehtävät työnteon keskeytyksen aikana, makse-
taan hänelle, jos määräys on annettu vähintään kolmen päivänajaksi, yleensä 
enintään viikon pituiselta ajalta kyseisten toimien vähentämättömien opetus-
velvollisuuksien välyksen keskikohdan mukaan laskettu tuntimäärien väli-
nen erotus ylitunteina opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaisesti.

OPETTAJAT

44 § Peruspalkat ja kokemuslisät (1.8.2014 lukien)

1. Aikuislukion lehtori 

012151 a. Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan
kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 915,53 euroa 2 835,14 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,821 0,844
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012150 b. Perusopetusta antavan opettajan tai aiempi lukio-opetusta antavan 
opettajan kelpoisuus 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 803,17 euroa 2 726,29 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,831 0,855
                                                     

012145 c. Ylempi tai alempi korkeakoulututkinto 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 401,30 euroa 2 343,66 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,864 0,885

012139 d. Muu kuin edellä mainittu 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 040,14 euroa 1 994,04 euroa 
- ylituntipalkkiokerroin 0,908 0,930

2. Kokemuslisät (1.4.2013 lukien)

Kokemuslisät edellä mainituissa tehtävissä ovat

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 6 % 6 % 7 % 8 % 6 %
                                                     

3. Määrävuosilisään oikeuttava palveluaika
Määräys poistettu 1.3.2012.

45 § Sekalehtorin lisä

Lehtorille, jolla on velvollisuus opettaa ja jonka opetusvelvollisuuteen kuu-
luu tunteja sekä päivä- että iltakoulussa, maksetaan sekalehtorin lisä, joka on 
3 % laskettuna 44 §:n mukaisesta peruspalkasta.

46 § Peruskouluasteen korotus

Aikuislukion ja lukion aikuislinjan opettajantoimen haltijalle, jolle on mak-
settu peruspalkan korotusta peruskouluasteella opettamisesta, maksetaan li-
sä, joka on 4 % laskettuna 44 §:n mukaisesta peruspalkasta.

47 § Toimenhaltijan sijaisen palkkauksen määräytyminen

1. Enintään viisi koulun työpäivää kestävän sijaisuuden ajalta maksetaan si-
jaiselle palkkio pidettyjen tuntien mukaan tuntipalkkiona sijaisen oman kel-
poisuuden mukaisesti.
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2. Jos sijaisuus kestää enemmän kuin viisi koulun työpäivää ja toimen hoito 
osuu ajaksi, jolloin opetettava tuntimäärä on pienempi kuin opetusvelvolli-
suus, maksetaan sijaiselle hänen pitämiään tunteja vastaava osuus varsinai-
sesta palkasta seuraavan kaavan mukaan:

pidettyjen tuntien ja sijaisuus-
ajan erityistehtävien määrä x varsinainen palkka
kyseisen toimen opetusvelvollisuustuntien kokonaismäärä
sijaisuusaikana

3. Jos toimenhaltijan sijaisen hoitama tuntimäärä toimen hoitamisen aikana 
on opetusvelvollisuutta suurempi, hänelle maksetaan varsinaisen palkan li-
säksi ylituntipalkkio opetusvelvollisuuden yli meneviltä tunneilta.

48 § Yhteissuunnitteluvelvollisuus

Opettajalle määrättyjen opetus- ja muiden tehtävien lisäksi, päätoimisen 
opettajan tulee osallistua koulussa koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 
2-5 tuntia kahdessa viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmit-
täisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteis-
työhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liit-
tyvien tehtävien tekemiseen. 

49 § Opetusvelvollisuus (1.8.2006 lukien)

1. Aikuislukion ja lukion aikuislinjan opettajan opetusvelvollisuus on 18,5
tuntia viikossa, A1- ja 2- ja B1 -kielessä kuitenkin yhtä viikkotuntia alempi.

2. Vuotuinen opetusvelvollisuus saadaan kertomalla viikoittainen opetus-
velvollisuus luvulla 33.

Kutakin yhteisen, vaihtoehtoisen ja valinnaisen oppimäärän kurssia (28 op-
pituntia) kohti opettaja saa lukea opetusvelvollisuuteensa opetuksesta, luki-
on suullisten loppukuulustelujen vastaanottamisesta ja ylioppilastutkinnon 
kokeiden valmistavasta tarkastamisesta vuosiviikkotunnin (33 tuntia) ja 
muuta kuin edellä mainittuja kursseja kohti kuitenkin 31 tuntia.

3. Jos kurssi on tuntimäärältään 28 oppituntia suppeampi tai laajempi, mai-
nituista tehtävistä saadaan opetusvelvollisuuteen lukea tunteja edellä tarkoi-
tetussa suhteessa.

4. Jos opettaja opettaa kahta tai useampaa ainetta, jossa opetusvelvollisuus 
on erilainen tai opettaja toimii ns. sekalehtorina, lasketaan painotettu opetus-
velvollisuus vuositunteina.
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50 § Opetusvelvollisuuteen lukeminen

1. Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollisuuttaan vastaavaa 
oppituntimäärää, luetaan 23 ja 24 §:ssä mainitut tehtävät tarpeellisin osin 
opetusvelvollisuuteen kuuluviksi tunneiksi.

2. Varsinaisten luokkatuntien lisäksi suoritettavasta työstä saadaan lukea 
opetusvelvollisuuteen seuraavien perusteiden mukaan.

3. Luokanvalvoja
Luokanvalvojan tehtävistä yksi viikkotunti.

4. Kirjaston hoito
Kirjaston hoidosta kolme viikkotuntia.

5. Kokoelmien hoito
Kokoelmien hoidosta biologiassa yksi viikkotunti sekä fysiikassa ja kemias-
sa kokoelmien hoitajan osalta yksi viikkotunti.

6. ATK-laitteiston hoito ja valvonta
ATK-laitteiston hoidosta ja valvonnasta saadaan lukiossa lukea opettajan 
opetusvelvollisuuteen varsinaisten luokkatuntien lisäksi kaksi viikkotuntia.
Jos laitteisto on yhteinen peruskoulua korvaavan koulun kanssa ja lukion 
opettaja on määrätty huolehtimaan yhteisestä laitteistosta, opetusvelvollisuu-
teen lasketaan kaksi ja puoli tuntia.

7. Fysiikan ja kemian tunneista lasketaan opetusvelvollisuuteen näiden ai-
neiden viikoittaiset valmistelutunnit, viidesosa pidetyistä tunneista. 
Biologian, maatalouden, metsätalouden ja puutarhanhoidon tunneista laske-
taan opetusvelvollisuuteen näiden aineiden viikoittaiset valmistelutunnit, 
kymmenesosa pidetyistä tunneista. Demonstraatiotunteja laskettaessa ote-
taan huomioon edellä momentissa mainittu 33 ja 28 tunnin suhde.

8. Ammatinvalinnan yhdysopettajan luokan ulkopuolella suoritettavasta 
työstä luetaan puoli tuntia aikuislukion tai lukion aikuislinjan perusopetus-
ryhmältä ja oppilaanohjaukseen liittyvistä ammatinvalinnan yhdysopettajan 
tehtävästä puoli tuntia viikossa jokaista alkavaa 16 oppilaan ryhmää kohti.

9. Kerhopalkkio
Opettajalle maksetaan kerhotunnista oman ylituntipalkkioperusteen mukai-
nen palkkio.

10. Audiovisuaalisten välineiden hoito
Audiovisuaalisten tehtävien hoidosta maksetaan tehtävään määrätylle opet-
tajalle 1-2 vuosiviikkotuntia.

28



11. Äidinkielen harjoitusten ohjauksesta ja valvonnasta lehtorille suoritetaan 
7 tuntia äidinkielen kurssin (28 oppituntia) kohden.

12. Luokattoman aikuislukion ja -linjan opettajalle, jonka tehtäväksi on mää-
rätty kesäkurssin järjestelystä ja valvonnasta huolehtiminen, maksetaan 
oman ylituntipalkkioperusteen mukainen yhden vuosiviikkotunnin suuruinen 
korvaus erikseen kummastakin kesäkurssijaksosta.

13. Lehtori tai aineenopettaja ala-asteen luokan hoitajana
Jos lehtori tai aineenopettaja poikkeuksellisesti on määrätty huolehtimaan 
ala-asteen luokasta eikä kyseiselle luokalle ole määrätty omaa luokanopetta-
jaa, vähennetään opettajan opetusvelvollisuutta yhdellä viikkotunnilla. Näin 
mahdollisesti muodostuneen ylitunnin palkkioperuste on luokanopettajan 
ylituntipalkkioperuste.

14. Oppilaskunnan ohjaaja
Oppilaskunnan ohjaajan tehtävistä maksetaan opettajan oman yli-
tuntipalkkioperusteen mukainen korvaus 0,5 - 1,5 viikkotuntia.

51 § Erikseen korvattavat tehtävät

Ylioppilaskirjoitusten valvonta
1. Jos opettaja valvoo ylioppilaskirjoituksia aikana, jona hänelle ei ole
osoitettu muita tehtäviä, hänelle maksetaan valvontatunnilta korvaus, joka 
saadaan jakamalla opettajan täysipalkka luvulla 150.

Kielistudion esimies
2. Kielistudion esimiehen tehtävien suorittamisesta maksetaan asianomai-
selle opettajalle tuntipalkkio, joka saadaan jakamalla opettajan täysi palkka 
luvulla 150.

Jäävin rehtorin tehtävien hoito
3. Opettajalle, joka määrätään hoitamaan rehtorin ylioppilaskirjoituksiin 
liittyviä tehtäviä rehtorin ollessa näihin tehtäviin jäävi, maksetaan kultakin 
tunnilta täysi palkka jaettuna luvulla 150.

Kerhopalkkio
4. Opettajalle maksetaan kerhotunnista oman ylituntipalkkioperusteen mu-
kainen palkkio.

Opinto- ja opetuksenohjaus
5. Opinto-ohjauksen ja opetuksenohjauksen osalta sovelletaan, mitä niistä on 
korvaavan koulun osalta sovittu.
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52 § Rehtorin hallinnollisia tehtäviä hoitavan opettajan palkkio

Jos opettaja määrätään oman toimensa ohella hoitamaan rehtorin toimeen 
kuuluvat hallinnolliset tehtävät rehtorin työnteon keskeytyksen aikana, mak-
setaan hänelle, jos määräys on annettu vähintään kolmen päivän ajaksi, 
yleensä enintään viikon pituiselta ajalta kyseisten toimien vähentämättömien 
opetusvelvollisuuksien välyksen keskikohdan mukaan laskettu tuntimäärien 
välinen erotus ylitunteina opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukai-
sesti.

Tuntimäärän pyöristäminen
Jos laskennalliseksi opetusvelvollisuuteen luettavaksi viikkotuntimääräksi ei 
tule kokonaislukua, pyöristetään laskennallinen luku lähimpään kokonaislu-
kuun. Jos kaksi kokonaislukua ovat yhtä lähellä, tapahtuu pyöristäminen 
ylöspäin.

Pöytäkirjamerkintä: laskentatapaa tässä kohdin ei muutettu 1.8.2006 
voimaan tulleiden opetusvelvollisuuksien muutosten yhteydessä.

Edellä mainitulla tavalla lasketun vuotuisen opetusvelvollisuuden ylittävistä 
tunneista maksetaan ylituntipalkkiota, jonka suuruus on vuotuisen peruspal-
kan tai vuosipalkkion ja halvimmassa kalleusryhmässä maksettavan kalliin 
paikanlisän yhteismäärä jaettuna vuotuisella opetusvelvollisuudella.

53 § Täydennyskoulutus ja suunnittelutyö

Opettajalla on velvollisuus osallistua työnantajan kanssa sovittuun täyden-
nyskoulutukseen tai suunnittelutyöhön 18 tuntia lukuvuodessa. 

Työnantaja voi määrätä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi, opettajalle koulun 
kehittämistyötä muun siihen sopimuksessa varatun työajan lisäksi siten, että 
1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota.

54 § Ylitunnit

Opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan opettajille ylitunti-
palkkio.

55 § Vajaaksi jäänyt opetusvelvollisuus

Jos vakinaisen opettajan opetusvelvollisuus tai päätoimisen tuntiopettajan 
päätoimisuuteen tarvittava tuntimäärä ei edellä mainitun johdosta tule luku-
vuoden aikana täyteen, opettajalle maksetaan kuitenkin täysi peruspalkkaus 
tai vuosipalkkaus kokemus- ja kalliinpaikanlisineen sekä päätoimiselle tun-
tiopettajalle päätoimisuusrajaa vastaava palkkaus koko lukuvuodelta.
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TUNTIOPETTAJAT

56 § Päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin vastaavan toimen-
haltijan, ellei jäljempänä ole toisin sovittu. Kuitenkin peruspalkka on sama 
kuin päivälukion toimenhaltijalla.

57 § Sivutoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkioperuste on sama kuin vastaavan päätoi-
misen tuntiopettajan peruspalkka ja opetusvelvollisuus sama kuin päätoimi-
sen tuntiopettajan opetusvelvollisuus.

Pöytäkirjamerkintä:
Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan I paikkakuntaluokan mukai-
nen tuntipalkkio I paikkakuntaluokkaan kuuluvassa kunnassa, jos hä-
nen tuntimääränsä korkeakoulutasoa alemmassa valtion, kunnan tai 
yksityisessä oppilaitoksessa mukaan lukien kansalais- ja työväenopis-
tot ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset on vähintään päätoimi-
suuden edellyttämä.

Sivutoimisen tuntiopettajan osallistuessa reservin kertausharjoituksiin, väes-
tönsuojelukoulutukseen tai työnantajan määräyksestä täydennyskoulu-
tukseen, maksetaan hänelle tältä ajalta todellisen tuntimäärän mukainen 
palkkio. 

ERÄÄT MUUT MÄÄRÄYKSET

58 § Eräät muut määräykset

Sovelletaan 34 – 37 §:iä.
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VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSET

KANSANOPISTOT

REHTORIT

1 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

021060 1. Peruspalkka 
I kalleusluokka 3 304,00 – 3 691,16 euroa
II kalleusluokka 3 212,75 – 3 589,53 euroa

2. Kokemuslisät 

Kokemuslisät ovat 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisät lasketaan vähimmäispalkan, aikaisemmin ansaittujen koke-
muslisien yhteismäärästä. 

Rehtorin opetusvelvollisuus on vuodessa enintään 305 tuntia.

2 § Työaika ja vuosiloma

Rehtorin työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaika-
sopimuksen 20 §:n mukaisesti.

APULAISREHTORI JA VARAREHTORI

3 § Apulaisrehtorin/vararehtorin palkkio (tilastokoodi 021150) 

Kansanopiston apulais- tai vararehtoriksi määrätylle, kelpoisuusehdot täyt-
tävälle päätoimiselle opettajalle maksetaan apulaisrehtorin palkkio, joka on 
8 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta. 
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OPETTAJAT

4 § Peruspalkat ja kokemuslisät (1.8.2014 lukien)

022650 1) ylempi korkeakoulututkinto 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka 2 506,89 euroa 2 438,16 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,949 0,976

022645 2) Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 18 
§:ssä tarkoitettu muu kelpoisuus 27 §:n siirtymäsäännös huomioiden tai eri-
vapauden nojalla vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuuden saanut henkilö 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka 2 169,29 euroa 2 117,23 euroa
- ylituntipalkkiokerroin 0,946 1,000

Kokemuslisät

Kokemuslisät edellä mainituissa tehtävissä ovat (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 6 % 7 % 7 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

5 § Erityisopettajalisä

Opettajalle, joka on suorittanut erityisopettajan tutkinnon, maksetaan eri-
tyisopettajalisä, joka on 8 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta. 

6 § Kokonaistyövelvollisuus

1. Opettajan kokonaistyövelvollisuus opetustunteina työvuodessa on

1) äidinkielessä 700 tuntia

2) opiskelijalle vieraassa kielessä, 
matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 800 tuntia

3) uskonnossa, psykologiassa, historiassa,
kirjallisuudessa, yhteiskuntaopissa, talous-
tiedossa, biologiassa ja maantiedossa
sekä näihin verrattavissa aineissa 870 tuntia
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4) muissa aineissa 870 tuntia

7 § Kokonaistyövelvollisuus opetusvelvollisuutena ja muuna työvelvollisuutena

1. Opetusvelvollisuus
Opettajan opetustunteina suoritettava työvelvollisuus eli opetusvelvollisuus 
on vähintään 3/4 kokonaistyövelvollisuuden tuntimäärästä.

Jos 6 §:n 1 momentissa mainittu opettaja opettaa useampia aineita, joiden 
tuntimäärät ovat erilaisia, lasketaan hänen kokonaisopetusvelvollisuutensa 
eri aineiden kokonaistyövelvollisuuden mukaan painotettuna.

2. Muu työvelvollisuus
Opettajan muu, sisäoppilaitoksessa tarpeellinen ja opettajan tehtäviin kuulu-
va työvelvollisuus, jos opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuudes-
ta, on 315 tuntia vuodessa.

8 § Opettajan kokonaistyövelvollisuuden jakaminen

1. Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä niin vaatii, voidaan 
opettajan opetusvelvollisuus määrätä 7 §:ssä mainittua suuremmaksi tai pie-
nemmäksi, jolloin muuta työvelvollisuutta lisätään tai vähennetään 
1 1/2 tuntia jokaista oppituntia kohden.

2. Opettajan opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan tule alentaa alle 2/3 koko-
naistyövelvollisuuden, ellei erityisistä syistä ole tarpeellista opetusvelvolli-
suuden alentamiseen 1/2:een kokonaistyövelvollisuudesta.

3. Opetusvelvollisuuteen kuuluvan oppitunnin pituus lasketaan 45 minuutin 
ja muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus 60 minuutin mukaan.

4. Oppitunteina suoritettavaan työvelvollisuuteen sisältyy opetuksen valmis-
telu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertausten, kokeiden ja muiden teh-
tävien valmistelu ja korjaus, erikoiskurssin tutkielmien ohjausta ja tarkastus-
ta lukuun ottamatta sekä osallistuminen opettajainkokouksiin.

5. Opettajan muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat tehtävät tulee kokonais-
työvelvollisuutta jaettaessa yleisesti määritellä. Muuhun työvelvollisuuteen 
ensisijaisesti kuuluvia ovat sisäoppilaitoksen luonteesta johtuvat kasvatuk-
selliset, ohjaus-, valvonta- ja huoltotehtävät. Apulaisrehtorin ja vararehtorin 
tehtävät sekä opettajalle mahdollisesti määrätyt erityistehtävät, esim. kirjas-
ton hoito, tulee järjestää muun työvelvollisuuden puitteissa suoritettaviksi. 
Opettajan erikseen määrittelemätön muu työvelvollisuus suoritetaan rehtorin 
ohjeiden mukaan.
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6. Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitava opettaja saa lukea ope-
tustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista hänen toimenpiteidensä kohteena 
olevaa alkavaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.

7. Opettajalle, joka ohjaa erikoiskurssiin kuuluvan tutkielman tekoa, on 
muusta työvelvollisuudesta varattava neljä tuntia jokaisen tutkielmaa teke-
vän opiskelijan henkilökohtaista ohjausta varten.

8. Jos opettaja eri toimipisteisiin matkustamisen johdosta matkustaa viikossa 
keskimäärin 250 kilometriä, luetaan matkustamiseen käytetystä ajasta enin-
tään 40 tuntia vuodessa edellä sanottuun muuhun työvelvollisuusaikaan.

9 § Loppiaisen vaikutus opetus- ja työvelvollisuuteen

Kansanopiston päätoimisen opettajan kokonaistyövelvollisuutta opetus-
velvollisuutena ja muuna työvelvollisuutena vähennetään muuksi arki-
päiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden 
päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavin osin.

10 § Kokonaistyöaikaan siirtyminen (1.3.2010 voimaan)

Ne kansanopistot, jotka 1.1.2010 ovat olleet opetusvelvollisuustyöajan pii-
rissä, voivat siirtyä soveltamaan kansanopistojen 1.8.2010 voimaan tulevaa 
kokonaistyöaikaa aina kunkin lukuvuoden alusta lukien. 
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KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT (1.8.2010 LUKIEN)

REHTORIT

11 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

021060 1. Peruspalkka 
I kalleusluokka 3 289,03 – 3 674,46 euroa
II kalleusluokka 3 262,78 – 3 645,44 euroa

021061 Rehtorille, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai jolla on rehtori- tai johta-
japalvelua vähintään 5 vuotta, peruspalkka-asteikko on 
I kalleusluokka 3 398,61 – 3 834,59 euroa
II kalleusluokka 3 371,92 – 3 804,27 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Rehtorin opetusvelvollisuus on vuodessa enintään 305 tuntia.

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 

12 § Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Rehtorin työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja työ-
aikasopimuksen 20 §:n mukaisesti.
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APULAISREHTORIT/VARAREHTORIT

13 § Apulaisrehtorina/vararehtorina toimiva opettaja (1.8.2014 lukien) 

021159 1. Apulaisrehtorina/vararehtorina toimivan opettajan peruspalkka on

I ja II kalleusluokka
alkupalkka 3 138,01
3 vuoden jälkeen 3 326,60
5 vuoden jälkeen 3 492,93
7 vuoden jälkeen 3 667,58
10 vuoden jälkeen 3 850,96
15 vuoden jälkeen 4 082,02

2. Apulaisrehtorin/vararehtorin työaika ja vapaajaksot määräytyvät samalla 
tavoin kuin opettajilla.

OPETTAJAT

14 § Opettajan työaika 

1. Vuosityöaika on 1600 tuntia siten, että 200 – 400 tunnin osalta opettaja 
saa valita työn ajan ja paikan.

Pöytäkirjamerkintä: Opettajan itse määrättävissä olevan työajan 
osuus tulee olla suhteessa opettajan opetustunteina tekemän työn 
määrään kuitenkin niin, että opettaja saa valita työn ajan ja pai-
kan enintään 400 tunnin osalta. 

2. Työajan käyttö määritellään lukuvuoden, lukukauden tai palvelussuhteen 
alussa tehtävässä työaikasuunnitelmassa. Mikäli työhön käytetty aika tai teh-
tävät on virheellisesti arvioitu tai tehtävät muuttuvat, tulee työaikasuunni-
telmaa muuttaa. Työaikasuunnitelmaa tulee tarkistaa aina vastaamaan todel-
lisen työajan käyttöä. 

3. Työaikasuunnitelma voidaan työnantaja aloitteesta tehdä enintään 1680 
tunniksi, jolloin vapaajaksojen enimmäismäärä on 15 § 1 ja 2 momentin 
mukainen.

15 § Vapaajaksot

1. Opettajalle on annettava 2.5. – 30.9. välisenä aikana vähintään 4 viikon 
(28 kalenteripäivää) pituinen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa 
työaikaa. Vapaajaksoista 4 viikkoa on annettava yhdenjaksoisena ja muut 
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vähintään viikon pituisissa jaksoissa. Vapaajakso annetaan oppilaitoksen 
toiminnan kannalta sopivana aikana.

2. Edellä mainitun lisäksi opettajalle on annettava hänen vuosityöaikansa 
mukaisesti 1.10. – 30.4. välisenä aikana enintään 8 viikon (64 kalenteripäi-
vää) pituinen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaa-
jaksot annetaan vähintään viikon pituisissa jaksoissa. Vapaajaksot annetaan 
oppilaitoksen toiminnan kannalta sopivana aikana.

Soveltamisohje: 1. ja 2. kohdan mukaisten vapaajaksojen yh-
teismäärä riippuu opettajan vuosityöaikansa mukaisesta tunti-
määrästä. Esim. vuosityöajassa 1600 tuntia on vapaajaksoja yh-
teensä 12 viikkoa ja vuosityöajassa 1680 tuntia on vapaajaksoja 
yhteensä 10 viikkoa. 

3. Opettajan kanssa voidaan sopia vapaajaksojen sijoitusajankohdista ja jak-
sotuksista toisinkin. 

4. Opettajalta, joka on ollut muulla palkattomalla vapaalla kuin TSL 4 luvun 
1 §:ssä tarkoitetulla vapaalla muuna kuin hänelle vahvistetun vapaajakson 
aikana, vähennetään seuraavan vapaajakson palkasta kutakin palkattomaan 
vapaaseen sisältynyttä työpäivää kohden 0,18 kerrottu päiväpalkka. Enintään 
kalenteriviikon kestäneen palkattoman vapaan osalta vähennys tehdään kui-
tenkin seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Soveltamisohje: Määräyksessä työpäivillä tarkoitetaan kansan-
opiston työpäiviä. Työpäiviä laskettaessa kalenteriviikkoon kat-
sotaan sisältyvän viisi kansanopiston työpäivää.

Esimerkki: Opettaja on ollut palkattomalla vapaalla 12 kansan-
opiston työpäivää helmikuussa, jossa on 28 kalenteripäivää. Hä-
nen kuukausipalkkansa on 3166,20 euroa, joten päiväpalkka on 
113,08 euroa. Näin ollen seuraavan vapaajakson palkasta vähen-
netään 0,18 * 12 * 113,08 euroa eli 244,25 euroa.

5. Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun opettajan palvelussuhteen päätty-
essä maksetaan opettajalle kesävapaakorvauksena jokaista palvelussuhteen 
keston työpäivää kohden korvaus, joka saadaan kertomalla päiväpalkka lu-
vulla 0,18. Jos työsuhteeseen on sisältynyt 2.5. – 30.9. vahvistettuja kesäva-
paapäiviä, vähennetään ne kesävapaakorvaukseen oikeuttavien päivien lu-
kumäärästä.

Soveltamisohje: Kansanopiston työpäivien määrää laskettaessa 
katsotaan yhteen kalenteriviikkoon sisältyvän viisi työpäivää.
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Oikeus kesävapaakorvaukseen on niillä, joiden työsuhde on ly-
hyempi kuin kansanopiston lukuvuosi (1.8. – 31.7.). Kesävapaa-
korvauksen määrä saadaan seuraavalla kaavalla: ko. opettajan 
päiväpalkka * 0,18 * (kansanopiston työpäivien lukumäärä – ko. 
opettajan kesävapaapäivien määrä). Päiväpalkan suuruus saadaan 
jakamalla opettajan työsuhteensa aikana ansaitsema palkka työ-
suhteen keston kalenteripäivin määrällä.

Esimerkki: Mikäli henkilön palvelussuhde on kestänyt 15.3. –
16.6. ja henkilölle on vahvistettu kesävapaapäiviä 10.6. – 16.6., 
lasketaan kesävapaakorvaus seuraavasti. Henkilö on ansainnut 
palkkaa palvelussuhteensa aikana 8344,53 euroa, ja palvelussuh-
teeseen sisältyy 94 kalenteripäivää. Päiväpalkan suuruus on 
8344,53 euroa/94 eli 88,77 euroa. Palvelussuhteeseen sisältyy 62 
kansanopiston työpäivää ja 7 vahvistettua kesävapaapäivää.

Ko. opettajan saama kesävapaakorvauksen määrä on siis 88,77 
euroa * 0,18 * (62 – 7) = 878,23 euroa.

16 § Peruspalkat (1.8.2014 lukien)

022657 1) ylempi korkeakoulututkinto ja ylempi AMK-tutkinto 
I ja II kalleusluokka

alkupalkka 2 954,78
3 vuoden jälkeen 3 132,34
5 vuoden jälkeen 3 288,97
7 vuoden jälkeen 3 453,43
10 vuoden jälkeen 3 626,10
15 vuoden jälkeen 3 843,67

022656 2) korkeakoulututkinto tai vastaava opettaja 
I ja II kalleusluokka

alkupalkka 2 887,22
3 vuoden jälkeen 3 060,73
5 vuoden jälkeen 3 213,76
7 vuoden jälkeen 3 374,47
10 vuoden jälkeen 3 543,17
15 vuoden jälkeen 3 755,77

022653 3) muu tutkinto 
I ja II kalleusluokka

alkupalkka 2 511,93
3 vuoden jälkeen 2 662,88
5 vuoden jälkeen 2 796,02
7 vuoden jälkeen 2 935,82
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10 vuoden jälkeen 3 082,61
15 vuoden jälkeen 3 267,57

2. Mikäli työnantaja määrää opettajalle työtä useammalle kuin 40 työviikolle 
(1600 tuntia), tulee opettajalle maksaa kutakin ylimääräistä täyttä työviikkoa 
kohden yhden viikon palkka.

3. Opettajan kanssa voidaan sopia myös 1680 tuntia (42 viikkoa) ylittävän 
työn tekemisestä vapaajakson aikana, jolloin jokaiselta tunnilta maksetaan 
palkka, joka saadaan jakamalla vuosipalkka luvulla 1680. 

4. Palvelusvuosiin oikeuttava aika määräytyy siten, kuin opetushenkilön 
palkkausta ja työaikaa koskevan sopimuksen 3 §:ssä palvelusajan kertymi-
sestä on määrätty.

Soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneelle opettajalle 
luetaan kaksi vuotta koulutusaikaa palvelusvuosiin oikeuttavaksi ajaksi.

5. Jos opettajan vuosityöaika on sovittu pienemmäksi kuin 1600 tuntia, 
palkka määräytyy vastaavassa suhteessa. 

6. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvalla opettajalla ei ole erikseen oikeutta 
lomarahaan. 

17 § Muut määräykset

1. Luottamusmiehenä toimivan opettajan työstä vapautus viikossa on työ-
aikasuunnitelmassa kaksinkertainen verrattuna opetushenkilöstön palkkauk-
sesta ja työajasta tehdyn sopimuksen 26 §:n mukaiseen luottamusmiehen 
vapautukseen. 

Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan 1.8.2010 alkavan lukuvuoden alusta. Mikäli 
työnantajan taloudellinen tilanne on heikentynyt TSL 7 luvun 3 §:ään rin-
nastuvalla tavalla, voi työnantaja aloittaa sopimuksen soveltamisen viimeis-
tään 1.8.2011 alkavan lukuvuoden alusta. 

2. Siirtyminen vuosilomajärjestelmästä vapaajaksojärjestelmään:
Tämän sopimuksen voimaantulon yhteydessä opetushenkilöstöön kuuluvien 
1.4.2009 alkaneen lomamääräytymisvuoden jälkeen ansaitut vuosilomat kat-
sotaan pidetyiksi siirryttäessä vapaajaksojärjestelmän piiriin 1.8.2010. 

3. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2008 – 31.3.2009 ajalta ja sitä ennen an-
saitut, mutta vielä pitämättä olevat lomat tulee ensisijaisesti vahvistaa pidet-
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täväksi 31.7.2010 mennessä. Niiden lomien osalta, joita ei ole 31.7.2010 
mennessä pidetty, tulee tehdä kirjallinen suunnitelma tai sopimus korvaami-
sesta rahana tai lomien pitämisestä 1.8.2010 jälkeen.
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KANSALAIS – JA TYÖVÄENOPISTOT

REHTORIT

18 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien) 

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

021060 1. Peruspalkka 
I kalleusluokka 3 179,79 – 3 552,38 euroa
II kalleusluokka 3 091,97 – 3 454,59 euroa

021061 Rehtorille, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai jolla on rehtori- tai johta-
japalvelua vähintään 5 vuotta, peruspalkka-asteikko on 
I kalleusluokka 3 285,73 – 3 707,21 euroa
II kalleusluokka 3 195,39 – 3 605,11 euroa

2. Kokemuslisä

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Rehtorin opetusvelvollisuus on vuodessa 75 – 100 tuntia.

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 

19 § Sivutoiminen rehtori

Kelpoisuusehdot täyttävän sivutoimisen rehtorin palkkaus on sellaisessa 
työajan mukaisessa suhteessa päätoimisen rehtorin palkkaukseen kuin 
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työehtosopimuksen 5 §:n 4 kohdasta ilmenee ja opetusvelvollisuus enintään 
50 tuntia työvuodessa.

20 § Työaika ja vuosiloma

Rehtorin työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen
20 §:n mukaisesti.

APULAISREHTORIT

A. Kokonaispalkkauksessa olevat apulaisrehtorit

21 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

021159 1. Peruspalkka 
I kalleusluokka 3 148,51 – 3 244,91 euroa
II kalleusluokka 3 062,18 – 3 155,29 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

2. Apulaisrehtorin opetusvelvollisuus on 150 tuntia työvuodessa.

22 § Epäpätevyysalennus

Apulaisrehtorin, joka ei täytä toimeen vaadittavia kelpoisuusehtoja, 21 §:n 
mukainen palkka-asteikon alaraja on 8 %, tai erityisestä syystä, 16 % 
alempi.

23 § Työaika ja vuosiloma

Apulaisrehtorin työaika ja vuosiloma määräytyvät samojen perusteiden mu-
kaisesti kuin rehtorin työaika ja vuosiloma.
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B. Palkkiotoimiset apulaisrehtorit

24 § Apulaisrehtorin palkkio

Kansalais- ja työväenopiston, jossa ei ole kokonaispalkkauksessa olevaa 
apulaisrehtoria, apulaisrehtoriksi määrätyn, kelpoisuusehdot täyttävän 
päätoimisen opettajantoimen haltijalle maksetaan lisä, joka on 8 % laskettu-
na 25 §:n mukaisesta peruspalkasta.

OPETTAJAT

25 § Peruspalkat ja kokemuslisät (1.8.2014 lukien)

022650 1) ylempi korkeakoulututkinto 
I kalleusluokka 2 506,89 euroa
II kalleusluokka 2 438,16 euroa

022645 2) toimeen soveltuva alempi korkeakoulututkinto, ammatti
korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto tai erivapauden
nojalla opettajan toimeen kelpoisuuden saanut 
I kalleusluokka 2 169,29 euroa
II kalleusluokka 2 117,23 euroa

Kokemuslisät

Kokemuslisät edellä mainituissa tehtävissä ovat (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 6 % 7 % 7 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 
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26 § Opetusvelvollisuus

1. Opettaja on velvollinen opettamaan seuraavan opetustuntien määrän vuo-
dessa:

- yhteiskunnallisten aineiden, kasvatustieteellisten
aineiden, äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, 
vieraankielen sekä matemaattisluonnon-
tieteellisen aineen opettaja 530 tuntia

- muut 580 tuntia

2. Jos opettaja opettaa useampia aineita, joiden tuntimäärät ovat erilaiset, 
lasketaan hänen opetustuntiensa määrä vuodessa eri aineiden mukaan 
painotettuna.

3. Opetusvelvollisuuteen kuuluvan opetustunnin pituus lasketaan 45 mi-
nuutin mukaan. Opetustunteina suoritettavaan työvelvollisuuteen sisältyy 
opetuksen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertaus, kokeiden 
ja muiden tehtävien valmistus ja korjaus sekä osallistuminen opetta-
jainkokouksiin.

27 § Muu työvelvollisuus

1. Opettajan muun työvelvollisuuden määrä on 350 tuntia työvuodessa. Jos 
opettaja eri toimipisteeseen matkustamisen johdosta matkustaa viikossa kes-
kimäärin 200 kilometriä, luetaan matkustamiseen käytetystä ajasta enintään 
75 tuntia vuodessa muuhun työvelvollisuuteen.

2. Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus lasketaan 60 minuutin 
mukaan.

3. Opettajan muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat opiston erityisluonteesta 
johtuen yleiset järjestelyt, opetussuunnitelman laatiminen, opetuksen kehit-
täminen, opiskelijan ohjaus, opistolaiskuntatoimintaan osallistuminen sekä 
muut samantapaiset tehtävät.

28 § Loppiaisen vaikutus opetustyövelvollisuuteen

                  Kansalais- ja työväenopiston päätoimisen opettajan työ- ja opetusvelvolli-
suutta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen 
johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavin 
osin.
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29 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

1. Apulaisrehtorin tehtävät
Jos opettaja on määrätty apulaisrehtoriksi, voidaan hänen opetustuntimää-
räänsä alentaa, ei kuitenkaan alle 400 tunniksi. Jos opettaja on määrätty apu-
laisrehtoriksi opistoon, jossa opetustuntien määrä on alle 11 000 ja jossa 
päätoimisia opettajan toimenhaltijoita on vähintään neljä, voidaan opettajan 
opetustuntien määrä alentaa, ei kuitenkaan alle 300 tunniksi. Jos opistossa 
on yli 5 000 opiskelijaa, voidaan apulaisrehtoriksi määrätyn opettajan ope-
tustuntimäärä alentaa jos hallinnollisten tehtävien määrä antaa alentamiseen 
erittäin pätevät perusteet, ei kuitenkaan alle 200 tunniksi.

2. Erityistehtävät
Jos opettajalle on määrätty erityistehtäviä, jotka rajoittavat opetustuntien pi-
tämistä, voidaan opettajan opetustuntimäärää alentaa, ei kuitenkaan alle 400 
tunniksi.

3. Osastonjohtaja
Jos opettaja on määrätty osastonjohtajaksi, voidaan hänen opetustuntimää-
ränsä alentaa, ei kuitenkaan alle 400 tunniksi. Jos osastonjohtajaksi määrä-
tyn opettajan hallinnollisten tehtävien määrä antaa alentamiselle erittäin pä-
tevät perusteet, voidaan opettajan opetustuntien määrä edelleen alentaa, ei 
kuitenkaan alle 150 tunniksi. Jos kuitenkin osastossa on yli 2000 opiskelijaa, 
voi johtokunta alentaa osastonjohtajan opetustuntien määrän vähintään 150 
tunniksi, mikäli hallinnollisten tehtävien määrä antaa siihen erittäin pätevät 
perusteet.

4. Opetusalan johtava opettaja
Jos opistossa on vähintään 11 000 opetustuntia vuodessa, voidaan opettajan 
opetustuntien määrä alentaa, ei kuitenkaan alle 200 tunniksi, jos opettaja 
toimii oman opetusalansa johtavana opettajana, jolle opistossa on erityisesti 
keskitetty opetusalansa opetuksen ja oppimateriaalien kehittäminen sekä 
tuntiopettajien ohjaus.
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TUNTIOPETTAJAT (KANSANOPISTOJEN, KANSALAIS- JA 
TYÖVÄENOPISTOJEN) SEKÄ OPINTOKESKUKSET

30 § Palkkioperusteet

1. Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat (1.8.2014 lukien):

A) ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylempi AMK-tutkinnon suorittanut 
tunti-opettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
27,32 29,66 26,69 28,95

tilastokoodi 022942 022946 022942 022946

B) alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, voimis-
telun-, kuvaamataidon-, musiikin-, kotitalous-, kotiteollisuus- ja käsi-
työnopettajan tutkinnon suorittanut tai opistoinsinöörin tutkinnon suorit-
tanut tuntiopettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
25,94 27,86 25,32 27,21

tilastokoodi 022939 022943 022939 022943

C) muu tuntiopettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
25,16 26,85 24,59 26,19

tilastokoodi 022937 022941 022937 022941

Opintokeskusten tuntiopettajien tuntipalkkiot ovat seuraavat (1.8.2014
lukien):

D) ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut 
tuntiopettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
26,85 29,03 26,19 28,36

tilastokoodi 022941 022945 022941 022945
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E) alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, voimis-
telun-, kuvaamataidon-, musiikin-, kotitalous-, kotiteollisuus- ja käsi-
työnopettajan tutkinnon suorittanut tai opistoinsinöörin tutkinnon suorit-
tanut tuntiopettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
25,55 27,32 24,96 26,69

tilastokoodi 022938 022942 022938 022942

F) muu tuntiopettaja

I kalleusluokka II kalleusluokka
A-palkkio B-palkkio A-palkkio B-palkkio
24,87 26,38 24,31 25,75

tilastokoodi 022936 022940 022936 022940

2. Alansa opetusta antavan taiteilijan palkkioperuste määräytyy a)- c)-
ryhmän mukaan riippuen siitä arvostuksesta ja tunnustuksesta, minkä taitei-
lija työllään on maan rajojen ulkopuolella, valtakunnallisesti tai alueellisesti 
saavuttanut.

3. Tuntiopettajan, joka opettaa opintokeskuksessa, ja sen lisäksi muussa 
korkeakoulutasoa alemmassa valtion, kunnan tai yksityisessä valtionapua 
nauttivassa oppilaitoksessa tuntiopettajana yhteensä vähintään 16 tuntia vii-
kossa, tuntipalkkio opintokeskuksessa opetettujen tuntien osalta maksetaan 
em. opintokeskuksia koskevan taulukon perusteella. 

4. Kuoron- ja orkesterinjohtaja (kansanopistot sekä kansalais- ja työväen-
opistot)
Opiston kuoron- ja orkesterinjohtajalla maksetaan tuntipalkkio 1 momentin 
b)-kohdan perusteen mukaan, ellei hänen palkkioperusteeseensa ole sovel-
lettava 1 momentin a)-kohdan määräystä.

31 § Pätevyyslisä

Edellä olevan taulukon mukaisen pätevyyslisän eli B-palkkion saavat ne tun-
tiopettajat, jotka ovat

1. kelpoisia kansaopiston opettajia, kansalais- ja työväenopiston opettajia tai 
omaavat erityisesti säädettävän tuntiopettajan kelpoisuuden, tai
2. suorittaneet aikuiskasvatuksen approbaturin tai aikuiskasvatuksen 35 
opintoviikon pedagogiset opinnot sekä lisäksi opettaneet opistossa vähintään 
kaksi vuotta yhteensä vähintään 100 tuntia.
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Pöytäkirjamerkintä:
Tällä muutoksella (kohdat 1. ja 2.) ei muuteta sopimuskohdan si-
sältöä aikaisempaan verrattuna. 

3. B – palkkio maksetaan myös niille tuntiopettajille, joilla on opetettavan 
aineen ammatillinen koulutus sekä työn kautta hankittu kokemus, josta on 
olennaista hyötyä opetustyössä.

Pöytäkirjamerkintä:
Tämän kappaleen mukaisen palkkion maksaminen on työnanta-
jan harkinnassa, ts. työnantajalla on päätösvalta siitä, milloin 
kohdan mukainen olennainen hyöty täyttyy. 

32 § Työsuhteen alkaminen

1. Tuntiopettajan työsuhteeseen perustuvat oikeudet alkavat tosiasiallisesta 
työhön ryhtymisestä lukien. Työsopimus tulee tehdä kirjallisena niin kuin 
Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen 3 § edellyttää. 

2. Tuntiopettaja otetaan työkaudeksi kerrallaan tai työkautta lyhyemmäksi 
erikseen sovituksi määräajaksi. 

3. Tuntiopettaja otetaan tässä sopimuksessa mainittua opetusta antamaan. 
Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pi-
to, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen opiston 
ohjesäännön mukaisiin opettajainkokouksiin.

4. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

5. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen suorittamaan myös 
muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja teh-
täviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja 
jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa 
hänelle sopiviksi. Työnantaja kirjaa työsuunnitelmaan etukäteen erikseen 
korvattavien tuntien määrän. Palkkio näistä tehtävistä määräytyy 30 §:n 
mukaan. 

6. Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

33 § Työsuhteen päättyminen

1. Työsuhteen päättymisessä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä, 
kuitenkin siten, että molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.
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Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden irtisa-
nomisaikaa noudattaen samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus. 

2. Jos opistoryhmän opiskelijamäärä on pysyvästi jäänyt alle seitsemän tai 
vammaisen opintoryhmän opiskelijamäärä alle viiden, voidaan tuntiopettaja 
irtisanoa tehtävästään (kansalais- ja työväenopistot).

3. Tuntiopettaja voidaan irtisanoa, kun vähintään 26 työviikoksi tarkoitetun 
ryhmän koko on työvuoden aikana jäänyt kuusi kertaa alle vähimmäismää-
rän, mutta myös silloin, kun opintoryhmän koko on kolme peräkkäistä ker-
taa jäänyt alle vähimmäismäärän (kansalais- ja työväenopistot).

4. Jos opintoryhmään opintojen alkaessa ei ensimmäisellä kerralla tule lain-
kaan opiskelijoita, voidaan opettaja irtisanoa (kansanopistot sekä kansalais-
ja työväenopistot).

5. Tuntiopettaja voidaan irtisanoa, kun vain joko syyskaudella tai vain kevät 
kaudella toimivan ryhmän koko on jäänyt kolme kertaa alle vähimmäismää-
rän (kansalais- ja työväenopistot).

6. Tuntiopettaja voidaan irtisanoa kunkin opintoryhmän osalta erikseen. 
Opintoryhmä jatkaa toimintaansa irtisanomisajan ja tuntiopettaja on velvol-
linen irtisanoutumisajan opettajaan alle vähimmäismäärän olevaa ryhmää. 
Jos opetettavaa ryhmää ei enää lainkaan ole, tuntiopettajan tulee olla irtisa-
noutumisajan tuntiensa aikana opistossa paikalla sekä suorittaa rehtorin 
määräämiä muita sopimuksen 32 §:n 5 momentissa tarkoitettuja tehtäviä 
(kansalais- ja työväenopistot).

34 § Lomakorvaus

1. Tuntiopettajan oikeus lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain sään-
nösten perusteella.

2. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden päättyessä tai työsuh-
teen päättyessä.

3. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on 
selvitys korvauksen perusteesta.

35 § Lomaraha

Tuntiopettajalla on oikeus lomarahaan niiltä kalenterikuukausilta, joissa hä-
nellä on vuosilomalain mukaisesti työssäolopäiviä vähintään 14.
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36 § Sairausajan ja äitiysloma-ajan palkka

1. Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle mak-
setaan sairausajan ja äitiysvapaa-ajan palkkaa.
2. Työsuhteen kestoa laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjak-
soiseksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen 
työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa.

3. Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysva-
paaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten 
mukaan.

37 § Matkakustannusten korvaus (ei sovelleta opintokeskuksiin)

1. Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy työeh-
tosopimuksen määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin.

2. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan 
matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolella 
sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipai-
kastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi ki-
lometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan päivä-
rahaa.

3. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten 
korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen, 
kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin pe-
rustein korvataan matka takaisin.

38 § Palkanmaksu

1. Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan vii-
meistään seuraavan kuukauden 7. kalenteripäivänä. Palkka saadaan maksaa 
pankin välityksellä. Jos tuntiopettaja osoittaa paikkakunnalla sijaitsevan 
pankin tai muun rahalaitoksen, on palkka maksettava tähän rahalaitokseen.

2. Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, 
joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, pidetään edellistä muuta ar-
kipäivää erääntymispäivänä.

3. Palkanmaksun yhteydessä annetaan palkansaajalle laskelma, jossa on yk-
sityiskohtainen selvitys palkan perusteista, sen suuruudesta sekä palkanpidä-
tyksistä eri tarkoituksiin.
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URHEILUOPISTOT

REHTORIT JA APULAISREHTORIT

1 § Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruspalkat 

031065 Rehtori 
I kalleusluokka 3 878,96 – 4 430,20 euroa
II kalleusluokka 3 772,15 – 4 308,16 euroa
- opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

031162 Apulaisrehtori 
I kalleusluokka 3 365,48 – 3 809,59 euroa
II kalleusluokka 3 273,11 – 3 704,69 euroa

- opetusvelvollisuuden huojennus on 4 viikkotuntia

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

2 § Työaika ja vuosiloma

Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaisesti.

OPETTAJAT (1.8.2014 lukien)

3 § Opettajan työaika

1. Vuosityöaika on 1600 tuntia siten, että enintään 400 tunnin osalta 
opettaja saa valita työn ajan ja paikan.

Pöytäkirjamerkintä: 
Opettajan itse määrättävissä olevan työajan osuus tulee olla suhteessa 
opetustunteina resursoitavan työajan määrään.
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4 § Työaikasuunnitelma

1. Työajan käyttö määritellään lukuvuoden, lukukauden tai työsuhteen 
alussa tehtävässä työaikasuunnitelmassa.

2. Mikäli työhön käytettävä aika tai tehtävät on virheellisesti arvioitu 
tai tehtävät muuttuvat, tulee työaikasuunnitelmaa muuttaa. Työaika-
suunnitelmaa tulee tarkistaa aina vastaamaan todellisen työajan käyt-
töä. 

5 § Vapaajaksot

1. Opettajalla on lukuvuoden aikana 10 viikkoa vapaajaksoja.

2. Opettajalle on annettava kohdan 1 mukaisista vapaajaksoista 2.5.-
30.9. välisenä aikana 4- 8 viikon (28- 56 kalenteripäivän) pituinen va-
paajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaajaksoista 2 
viikkoa on annettava yhdenjaksoisena ja muut vähintään viikon pitui-
sissa jaksoissa. Vapaajakso annetaan oppilaitoksen toiminnan kannalta 
sopivana aikana. Ammatillisen koulutuksen opettajien vapaajakson yh-
denjaksoisuus on kuitenkin edellä mainitun 2 viikon sijasta vähintään 4 
viikkoa.

3. Opettajalle on annettava kohdan 1 mukaisista vapaajaksoista ajalla 
1.10. - 30.4. vähintään 2 - 6 viikon (14 - 42 kalenteripäivän) pituinen va-
paajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaajaksot tulee 
antaa vähintään viikon pituisina jaksoina. Vapaajaksot annetaan oppi-
laitoksen toiminnan kannalta sopivana aikana.

4. Opettajan kanssa voidaan sopia vapaajaksojen sijoitusajankohdista 
ja jaksotuksista toisinkin.

5. Opettaja, joka on ollut muulla palkattomalla vapaalla kuin työsopi-
muslain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla vapaalla muuna kuin hänelle vah-
vistetun vapaajakson aikana, vähennetään seuraavan vapaajakson pal-
kasta kutakin palkattomaan vapaa-aikaan sisältynyttä työpäivää koh-
den 0,18 kerrottu päiväpalkka.

6. Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun opettajan palvelussuhteen 
päättyessä maksetaan opettajalle kesävapaakorvauksena jokaista palve-
lussuhteen keston työpäivää kohden korvaus, joka saadaan kertomalla 
päiväpalkka luvulla 0,18. Jos työsuhteeseen on sisältynyt 2.5.- 30.9. vah-
vistettuja kesävapaapäiviä, vähennetään ne kesävapaakorvaukseen oi-
keuttavien päivien lukumäärästä.
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6 § Peruspalkat ja kokemuslisät (1.8.2014 lukien)

1a. Opettaja (liikunta-aineet ja muut aineet)

032757 / a) ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi AMK-tutkinto
032857

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 3 297,22 – 3 621,42 3 206,10 – 3 521,92
3 vuoden jälkeen 3 494,16 – 3 837,85 3 397,57 – 3 732,37
5 vuoden jälkeen 3 667,87 – 4 028,74 3 566,45 – 3 917,99
8 vuoden jälkeen 3 850,27 – 4 229,18 3 743,78 – 4 112,89
13 vuoden jälkeen 4 080,08 – 4 481,73 3 967,20 – 4 358,46
20 vuoden jälkeen 4 282,70 – 4 704,39 4 164,19 – 4 574,97

032755 / b) korkeakoulututkinto
032855 

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 3 146,81 – 3 396,03 3 060,94 – 3 302,97
3 vuoden jälkeen 3 334,72 – 3 598,91 3 243,69 – 3 500,26
5 vuoden jälkeen 3 500,46 – 3 777,86 3 404,87 – 3 674,27
8 vuoden jälkeen 3 674,48 – 3 965,75 3 574,12 – 3 856,99
13 vuoden jälkeen 3 893,75 – 4 202,50 3 787,36 – 4 087,21
20 vuoden jälkeen 4 087,07 – 4 411,22 3 975,37 – 4 290,18

032751 / c) muu tutkinto
032851

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 2 660,73 – 2 878,67 2 587,93 – 2 800,20
3 vuoden jälkeen 2 819,42 – 3 050,46 2 742,25 – 2 967,28
5 vuoden jälkeen 2 959,40 – 3 201,99 2 878,36 – 3 114,64
8 vuoden jälkeen 3 106,36 – 3 361,09 3 021,28 – 3 269,38
13 vuoden jälkeen 3 291,55 – 3 561,55 3 201,36 – 3 464,34
20 vuoden jälkeen 3 454,81 – 3 738,29 3 360,12 – 3 636,23

1b. Opettaja (liikunta-aineet ja muut aineet) / Pajulahti ja Vierumäki

032758 / a) ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi AMK-tutkinto
032858 

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 3 396,03 – 3 679,18 3 302,97 – 3 578,58
3 vuoden jälkeen 3 598,91 – 3 899,08 3 500,26 – 3 792,44
5 vuoden jälkeen 3 777,86 – 4 093,03 3 674,27 – 3 981,06
8 vuoden jälkeen 3 965,75 – 4 296,69 3 856,99 – 4 179,11
13 vuoden jälkeen 4 202,50 – 4 553,29 4 087,21 – 4 428,66
20 vuoden jälkeen 4 411,22 – 4 779,52 4 290,18 – 4 648,67
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032756 / b) korkeakoulututkinto
032856 

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 3 219,13 – 3 497,02 3 131,43 – 3 401,66
3 vuoden jälkeen 3 411,39 – 3 705,98 3 318,42 – 3 604,89
5 vuoden jälkeen 3 580,96 – 3 890,28 3 483,34 – 3 784,13
8 vuoden jälkeen 3 759,01 – 4 083,79 3 656,50 – 3 972,34
13 vuoden jälkeen 3 983,35 – 4 327,62 3 874,69 – 4 209,48
20 vuoden jälkeen 4 181,14 – 4 542,59 4 067,06 – 4 418,56

032752 / c) muu tutkinto
032852

I kalleusluokka II kalleusluokka
alkupalkka 2 727,63 – 3 146,81 2 653,03 – 3 060,94
3 vuoden jälkeen 2 890,35 – 3 334,72 2 811,27 – 3 243,69
5 vuoden jälkeen 3 033,87 – 3 500,46 2 950,83 – 3 404,87
8 vuoden jälkeen 3 184,56 – 3 674,48 3 097,37 – 3 574,12
13 vuoden jälkeen 3 374,43 – 3 893,75 3 282,01 – 3 787,36
20 vuoden jälkeen 3 541,83 – 4 087,07 3 444,80 – 3 975,37

2. Mikäli opettajan kanssa sovitaan yli 1600 tunnin vuotuisesta työajas-
ta, kuitenkin enintään 1680 tunnin, maksetaan hänelle kultakin 1600 
tunnin ylittävältä täydeltä työviikolta yhden viikon palkka (2,5 % vuo-
tuisesta palkasta).

3. Kokemuslisiin oikeuttava aika määräytyy siten, kuin opetushenkilös-
tön palkkausta ja työaikaa koskevan sopimuksen 3 §:ssä kokemuslisien 
kertymisestä on määrätty.

4. Jos opettajan vuosityöaika on sovittu pienemmäksi kuin 1600 tuntia, 
palkka määräytyy vastaavassa suhteessa.

5. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvalla opettajalla ei ole erikseen oike-
utta lomarahaan.

7 § Voimaantulo

1. Sopimus tulee voimaan 1.8.2014.

8 § Siirtymäsäännökset

1. Tämän sopimusliitteen piirissä olevien opetushenkilöstöön kuuluvien 
työntekijöiden osalta 1.4.2013 alkaneen lomanmääräytymisvuoden jäl-
keen ansaitut vuosilomat katsotaan pidetyiksi siirryttäessä vapaajakso-
järjestelmän piiriin 1.8.2014.
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2. 31.3.2013 mennessä kertyneet pitämättömät vuosilomat tulee määrä-
tä pidettäviksi 31.7.2014 mennessä. Niiden lomien osalta, joita ei ole 
31.7.2014 mennessä pidetty, antamisesta tulee tehdä kirjallinen suunni-
telma tai erillinen sopimus lomien korvaamisesta rahana.

3. Ajalta 1.4.2014 – 31.7.2014 kertyvä lomaraha maksetaan viimeistään 
heinäkuun 2015 palkanmaksun yhteydessä. Paikallisesti voidaan loma-
rahan maksamisesta sopia myös toisin.

TUNTIOPETTAJAT

7 § Työsuhteen alkaminen

1. Tuntiopettaja otetaan tässä sopimuksessa mainittua opetusta antamaan. 
Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pi-
to, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen opiston 
ohjesäännön mukaisiin opettajankokouksiin.

2. Oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia.

8 § Työsuhteen päättyminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

9 § Päätoimisuus

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa yhdessä tai useammassa kor-
keakoulutasoa alemmassa valtion oppilaitoksessa, kunnallisessa tai yksityi-
sessä oppikoulussa tai lain perusteella valtionosuutta tai –avustusta saavassa 
kunnallisessa tai yksityisessä ammatillisessa oppilaitoksessa vähintään 16 
opetustuntia viikossa. Opetustunneiksi tässä yhteydessä katsotaan myös sel-
laiset luokan ulkopuoliset tehtävät, joista palkkio maksetaan vuosiviikko-
tuntipalkkiona. 

10 § Opetustuntipalkkiot (1.8.2014 lukien) 

032943 a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 
- I kalleusluokka 28,18 euroa
- II kalleusluokka 27,52 euroa

032940 b) alemman korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja 
- I kalleusluokka 26,67 euroa
- II kalleusluokka 26,04 euroa
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032938 c) muu tuntiopettaja 
- I kalleusluokka 25,83 euroa
- II kalleusluokka 25,24 euroa

3. Vähintään 16 viikkotuntia opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 
peruspalkan ja asianomaisen paikkakunnan mukaan määräytyvän kalliinpai-
kanlisän yhteissummasta. 

4. Sellaisen tuntiopettajan, joka opettaa paitsi tässä liitteessä tarkoitetussa 
opistossa, muussa korkeakoulutasoa alemmassa valtion, kunnan tai yksityi-
sessä valtionapua nauttivassa koulussa tai oppilaitoksessa tuntiopettajana yh-
teensä vähintään 16 tuntia viikossa, tuntipalkkio lasketaan peruspalkan ja 
asianomaisen paikkakunnan mukaan määräytyvän kalliinpaikanlisän yhteis-
summasta.

5. Jos sivutoiminen tuntiopettaja opettaa sekä 5- että 6-päiväistä kouluviik-
koa noudattavassa koulussa tai lukion iltalinjalla tai iltalukiossa, maksetaan 
hänelle kalliinpaikanlisällä korotettu tuntipalkkio, mikäli hän opettaa vähin-
tään sen tuntimäärän, joka saadaan laskemalla edellä mainitussa oppilaitok-
sessa pidettyjen tuntien mukainen painotettu tuntimäärä.

11 § Pätevyyslisä (1.8.2014 lukien)

Tuntiopettajalle maksetaan tuntipalkkio seuraavasti, jos hänellä on
1) kansanopiston opettajan kelpoisuus
2) kansalais- tai työväenopiston päätoimisen opettajan kelpoisuus
3) erityisesti säädetty urheiluopiston tuntiopettajan kelpoisuus tai

että hän on suorittanut
4) aikuiskasvatuksen approbatur-arvosanan tai aikuiskasvatuksen pe-

rusopintojen tutkinnon ja että hän on opettanut yhteensä vähintään 
kaksi vuotta opistossa opettaen tänä aikana yhteensä vähintään sata 
tuntia

032945 a) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja
- I kalleusluokka 29,36 euroa
- II kalleusluokka 28,67 euroa 

032942 b) alemman korkeakoulututkinnon suorittanut tuntiopettaja
- I kalleusluokka 27,64 euroa
- II kalleusluokka 26,99 euroa

032940 c) muu tuntiopettaja 
- I kalleusluokka 26,67 euroa
- II kalleusluokka 26,04 euroa
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12 § Lomakorvaus

1. Tuntiopettajan oikeus lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain sään-
nösten perusteella.

2. Vuosilomakorvaus suoritetaan opiston työkauden tai työsuhteen 
päättyessä.

3. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on 
selvitys korvauksen perusteesta.

13 § Lomaraha

1. Vähintään 16 tuntia opettavalle tuntiopettajalle maksetaan lomaraha.
Keskimääräisen viikkotuntimäärän toteuttamisessa käytetään tasoitusjaksona 
kalenterikuukautta.

2. Lomarahan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että tuntiopettajalla 
vuosilomalain mukaisesti on työssäolopäiviä vähintään 14 päivää kalenteri-
kuukaudessa.

14 § Sairausajan ja äitiysloma-ajan palkka

1. Vähintään 16 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan saira-
usajan ja äitiysloma-ajan palkkaa.

2. Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoi-
seksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen 
työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 16 tuntia viikossa.

3. Muiden tuntiopettajien oikeus äitiyslomaan ja palkalliseen sairauslomaan 
määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

15 § Matkakustannukset

1. Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy työehto-
sopimuksen määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin.

2. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan 
matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolella 
sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimi-
paikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi 
kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan 
päiväraha.
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3. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten 
korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen, 
kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin 
perustein korvataan matka takaisin.

16 § Palkanmaksu

1. Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan seuraa-
van kuukauden seitsemäntenä kalenteripäivänä. Palkka saadaan maksaa 
pankin välityksellä. Jos tuntiopettaja osoittaa paikkakunnalla sijaitsevan
pankin tai muun rahalaitoksen, on palkka maksettava tähän rahalaitokseen.

2. Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, 
joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, pidetään lähinnä edellistä 
muuta arkipäivää erääntymispäivänä. 

3. Palkanmaksun yhteydessä annetaan palkansaajalle laskelma, jossa on 
yksityiskohtainen selvitys palkan perusteista, sen suuruudesta sekä palkan-
pidätyksistä eri tarkoituksiin.
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MUSIIKKIOPPILAITOKSET

REHTORIT JA APULAISREHTORIT

1 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä 

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruspalkat 1.8.2014 lukien

Rehtori
041061 - ylempi korkeakoulututkinto 

I kalleusluokka 3 517,70 – 4 310,17 euroa
II kalleusluokka 3 420,98 – 4 191,17 euroa

041060 - muu tutkinto 
I kalleusluokka 3 404,28 – 4 137,15 euroa
II kalleusluokka 3 310,26 – 4 023,23 euroa

Apulaisrehtori 
041159 - ylempi korkeakoulututkinto 

I kalleusluokka 3 227,94 – 3 735,17 euroa
II kalleusluokka 3 139,42 – 3 632,34 euroa

041158 - muu tutkinto 
I kalleusluokka 3 134,17 – 3 589,49 euroa
II kalleusluokka 3 047,79 – 3 490,97 euroa

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 
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2. Kokemuslisät (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

3. Opetustuntimäärä viikossa

Rehtori 2 – 10 tuntia viikossa
Apulaisrehtori 2 – 13 tuntia viikossa

2 § Työaika ja vuosiloma

Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaisesti.

3 § Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuus ja apulaisrehtorilisä

Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuus on 10 - 16 tuntia vii-
kossa.

Apulaisrehtorina toimivalle opettajalle maksetaan apulaisrehtorilisä, joka on 
6 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta.

OPETTAJAT

4 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet ja ylituntipalkkiot (1.8.2014
lukien)

-ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.8.2008 lukien = kerroin on 1,000

1. Konservatorio
I kalleusluokka II kalleusluokka

043152 a. Yliopettaja 
- peruspalkka euroa 2 701,62 – 2 882,17 2 627,16 – 2 803,04
Opetusvelvollisuus 20 tuntia / vko

043249 b. Lehtori – ylempi korkeakoulututkinto 
- peruspalkka euroa 2 491,30 – 2 639,88 2 424,53 - 2 567,07
Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko
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043248 c. Lehtori 
- peruspalkka euroa 2 318,86 – 2 548,70 2 258,74 – 2 504,92
Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko

d. Yleisaineiden opettajat 
043346 – ylempi korkeakoulututkinto 

- peruspalkka euroa 2 212,17 – 2 318,86 2 157,70 – 2 258,74

043341 – alempi korkeakoulututkinto 
- peruspalkka euroa 2 003,98 – 2 078,29 1 958,49 – 2 030,85

Opetusvelvollisuudet tuntia viikossa (yleisaineiden opettajat)
- kielet ja matematiikka 20
- liikunta 25
- kansalaistaito sekä taide- ja 
ympäristökasvatus 21

2. Musiikin perusopetus 
- ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.8.2008 lukien = kerroin 1,000

I kalleusluokka II kalleusluokka
043449 a. Ylempi korkeakoulututkinto 

- peruspalkka euroa 2 491,30 – 2 639,88 2 424,53 – 2 567,07
Opetusvelvollisuus 23 tuntia / vko

043448 b. Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, 
konservatorion jatkotutkinto tai entinen 
lehtorin kelpoisuus 
-peruspalkka euroa 2 318,86 – 2 548,70 2 258,74 – 2 478,82
Opetusvelvollisuus 23 tuntia / vko

043444 c. Muu soveltuva tutkinto 
- peruspalkka euroa 2 119,91 – 2 212,17 2 069,98 – 2 157,70
Opetusvelvollisuus 24 tuntia / vko 

3. Kokemuslisät (1.4.2013 lukien)

Kokemuslisät ovat kaikissa opettajaryhmissä

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 6 % 7 % 8 % 3 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä.
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4. Aineryhmän vastaavana toimivalle opettajalle maksetaan aineryhmävas-
taavan lisä, joka on 3,5 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta. 

Opettajan palkkaa muutoin määrättäessä otetaan huomioon opetushenkilös-
tön palkka- ja työaikasopimuksen 2 § 2 momentissa mainitut muut perusteet. 

5. Jos musiikkioppilaitoksessa on sekä konservatorio-osasto (ammatillista 
koulutusta) että musiikkiopisto-osasto, maksetaan oppilaitoksen leh-
torintoimen haltijalle palkka kuten konservatorion lehtorille.

6. Opetusvelvollisuus voidaan määrätä tarvittaessa vuotuisena.

Pöytäkirjamerkintä:
Opettajalla tarkoitetaan myös säestäjää.

5 § Pätevyyslisät

Didaktiikkaopetusta antavalle lehtorille ja opettajalle maksetaan didaktiikka-
lisä, joka on 3,5 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta.

6 § Sivutoimipisteen johtaja

Sivutoimipisteen johtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan tästä tehtävästä 
seuraava lisäpalkkio:

Sivutoimipisteen Korvaus
oppilaiden lukumäärä viikkotunteina

20 - 50 1
51 – 100 2

101 – 200 3
201 - 4

7 § Yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä opettavan opettajan lisä

Jos opettaja opettaa yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä pääkoulun 
lisäksi, maksetaan hänelle pääkoululta tai asunnosta sivutoimipisteeseen tai 
–pisteisiin viikoittain kuljettavan matkan pituuden perusteella sivutoimilisää. 
Sivutoimilisä lasketaan 4 §:n mukaisesta peruspalkasta seuraavasti:

Matkakilometrit viikossa             Lisä
          100 – 149                   3,5 %

150 – 199                   7,0 %
          200 tai enemmän                10,5 %
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Soveltamisohje:
Matkakilometrit lasketaan pääsääntöisesti pääkoulun ja sivutoi-
mipisteen tai –pisteiden välisiltä edestakaisilta matkoilta, kuiten-
kin enintään todellisilta matkoilta, lyhintä käyttökelpoista matka-
reittiä käyttäen. Toisin sanoen, jos opettajan matka asunnosta si-
vutoimipisteeseen on lyhyempi kuin matka pääkoululta sivutoi-
mipisteeseen ja opettajan sivutoimipisteeseen kulkema matka al-
kaa asunnosta, lasketaan matkakilometrit todellisuudessa kulje-
tun matkan mukaan asunnosta sivutoimipisteeseen. Merkitystä ei 
ole, opettaako opettaja saman päivänä aikana vain sivutoimipis-
teessä tai sivutoimipisteen lisäksi myös pääkoulussa. 

8 § Matkakustannusten korvaaminen

Opettajalle maksetaan korvausta työehtosopimuksen 12 §:n mukaan siirty-
misestä musiikkioppilaitoksen toimipisteestä toiseen aiheutuneista matka-
kustannuksista.

9 § Työaika

1. Opetus kestää vähintään 35 työviikkoa ja muu työ enintään kolme työ-
viikkoa. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä vähennetään muuksi arkipäi-
väksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

2. Muuhun työhön kuuluu opetuksen kehittäminen ja muut työnantajan mää-
räämät vastaavantasoiset oppitunteihin välittömästi liittymättömät tehtävät. 
Muun työn viikoittainen työaika on 30 tuntia ja tunnin pituus 60 minuuttia.

3. Muun työn asemasta opettaja voidaan määrätä opettamaan yli 35 työviik-
koa. Tällöin yksi opetustunti lyhentää muuta työtä kahdella tunnilla. Jos 
opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun 
työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

4. Opettajan työaika tulee pyrkiä järjestämään maanantaista perjantaihin. Jos 
opetuksen järjestäminen lauantaisin on oppilaitoksen kannalta välttämätöntä 
tai siitä opettajan kanssa muutoin sovitaan, tulee opettajan vapaapäivä järjes-
tää maanantaiksi, ellei opettajan pyynnöstä erityisesti toisin sovita.  
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PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT

10 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuus 1.8.2014 lukien
Ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.9.2008 lukien = kerroin 1,000

042543 a. Ylempi korkeakoulututkinto 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka euroa 2 108,69 – 2 196,97 2 060,55 – 2 144,27
Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko

042542 b. Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion 
jatkotutkinto tai entinen lehtorin kelpoisuus

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka euroa 2 069,67 – 2 150,91 2 022,41 – 2 100,26
Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko

042539 c. Muu soveltuva tutkinto 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka euroa 1 967,17 – 2 033,28 1 922,83 – 1 987,13
Opetusvelvollisuus 24 tuntia / vko

d. Yleisaineet 
042543 – ylempi korkeakoulututkinto 

I kalleusluokka II kalleusluokka
- peruspalkka euroa 2 108,69 – 2 196,97 2 060,55 – 2 144,27

042538 – korkeakoulututkinto 
I kalleusluokka II kalleusluokka

- peruspalkka euroa 1 939,04 – 1 999,56 1 895,55 – 1 954,08

- opetusvelvollisuudet
- kielet ja matematiikka 20
- liikunta 25
- muut aineet 21

Kokemuslisät ovat (1.4.2013 lukien)

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 6 % 7 % 8 % 3 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 
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10 a § Sivutoimiset tuntiopettajat (1.8.2014 lukien) 

Sivutoimisen tuntiopettajan vähimmäispalkkio määräytyy seuraavasti (yksit-
täisen tunnin hinta ja kuukausittain maksettava palkkio):

per tunti kk:ssa
Ylempi korkeakoulututkinto 27,64 euroa 80,64 euroa
- opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, 
konservatorion jatkotutkinto 
tai entinen lehtorin kelpoisuus 27,15 euroa 79,16 euroa
- opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko

Muu soveltuva tutkinto 23,69 euroa 69,11 euroa
- opetusvelvollisuus 24 tuntia / vko

Yleisaineet 

– ylempi korkeakoulututkinto per tunti kk:ssa
- opv 20 t/vko – kielet, matematiikka 30,43 euroa 88,69 euroa
- opv 25 t/vko – liikunta 24,34 euroa 70,95 euroa
- opv 21 t/vko – muut aineet 28,97 euroa 84,46 euroa

– korkeakoulututkinto
- opv 20 t/vko – kielet, matematiikka 28,01 euroa 81,72 euroa
- opv 25 t/vko – liikunta 22,42 euroa 65,37 euroa
- opv 21 t/vko – muut aineet 26,68 euroa 77,82 euroa

Epäpätevän sivutoimisen tuntiopettajan palkkaperuste on 4 – 25 % em. 
palkkioita alempi.

11 § Tutkintolautakunta- ja suunnittelutehtävät

Jos tuntiopettaja tekee tutkintolautakunta- tai suunnittelutehtäviä, maksetaan 
kultakin tunnilta oman ylituntipalkkioperusteen mukainen kertatuntipalkkio.

12 § Yhdessä tai useammassa toimipisteessä opettavan tuntiopettajan lisä 

1. Tuntiopettajalle, joka yhdessä musiikkioppilaitoksessa opettaa vähintään 
16 tuntia viikossa, ja jos hän pääkoulun lisäksi opettaa yhdessä tai useam-
massa sivutoimipisteessä, maksetaan hänelle pääkoululta tai asunnosta sivu-
toimipisteeseen tai -pisteisiin viikoittain kuljettavan matkan pituuden perus-
teella sivutoimilisää. Sivutoimilisä lasketaan 4 §:n mukaisesta peruspalkasta 
seuraavasti:
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Matkakilometrit viikossa                  Lisä 
100 - 149              3,5 %
150 - 199                      7,0 %
200 tai enemmän                     10,5 %

2. Matkakilometrien laskennan osalta noudatetaan 7 §:ssä olevaa 
soveltamisohjetta.

13 § Matkakustannusten korvaaminen

1. Tuntiopettajalle, joka yhdessä musiikkioppilaitoksessa opettaa vähintään 
16 tuntia viikossa, maksetaan siirtymisestä musiikkioppilaitoksen toimi-
pisteestä toiseen aiheutuneet matkustamiskustannukset työehtosopimuksen 
12 §:n mukaisesti.

2. Tuntiopettajalle, joka yhdessä musiikkioppilaitoksessa opettaa alle 16 tun-
tia viikossa, korvataan 1 momentin lisäksi matkustamiskustannukset asun-
nosta toisen kunnan alueella sijaitsevaan ensimmäiseen toimipisteeseen ja 
vastaavasti toisen kunnan alueella sijaitsevasta viimeisestä toimipisteestä 
asuntoon matkustussäännön mukaisesti.

3. Jos 2 momentissa mainittu tuntiopettaja joutuu poikkeuksellisesti tai 
työnantajan nimenomaisesta määräyksestä työtehtävien suorittamisen takia 
yöpymään muualla kuin asunnossaan, maksetaan päiväraha matkustussään-
nön mukaisin edellytyksin samoin kuin työmatkoista. 

4. Jos 2 momentissa mainittu tuntiopettaja matkustaa työtehtävien hoitamista 
varten toisen kunnan alueelle vähintään 120 kilometrin päähän varsinaisesta 
toimipaikastaan tai asunnostaan ja matka kestää vähintään 10 tuntia, makse-
taan hänelle osapäivärahan suuruinen korvaus.

5. Erityisten painavien syiden johdosta oppilaitos voi harkintansa mukaan 
maksaa osapäivärahaa 2 momentissa tarkoitetulle tuntiopettajalle, mikäli 
tuntiopettajan asunnon ja toimipisteen välinen matka on vähintään 75 kilo-
metriä ja matka kestää vähintään viisi tuntia. 

Soveltamisohje (5 mom. ja matkakilometrien laskenta):
Jos on kysymyksessä sellainen opetusaine, johon on saatavissa 
vähän tunteja, mutta joka opetussuunnitelman toteuttamisen 
kannalta on välttämätöntä saada järjestetyksi tai jos tietyn esim. 
harvinaislaatuisen soittimen opettajasta on erityinen pula, voi 
johtokunta harkita maksettavaksi yhtä työvuotta koskevana osa-
päivärahan suuruisen korvauksen myös siinä tapauksessa, että 
yhteen suuntaan 75 kilometrin ja matkan kokonaiskeston viiden 
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tunnin edellytykset täyttyvät. Matkakilometrien laskemisessa 
noudatetaan soveltuvin osin 9 §:n soveltamisohjetta.
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KUVATAIDEKOULU SEKÄ MONITAITEELLINEN KOULU 

REHTORIT

1 § Palkkaluokat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

051054 1. Peruspalkka 
I kalleusluokka 2 637,65 – 3 322,95 euroa
II kalleusluokka 2 565,24 – 3 231,17 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Opetusvelvollisuus on 5 – 14 tuntia viikossa.

Pöytäkirjamerkintä:
Opetusvelvollisuutta määrättäessä tulee ottaa huomioon mm. 
koulun opetuspisteiden lukumäärä ja sijainti sekä koulun muun 
henkilökunnan määrä.

2 § Työaika ja vuosiloma

Rehtorin työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 
20 §:n mukaisesti.

OPETTAJAT

3 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

053442 1.  Opettaja 
I kalleusluokka 2 032,19 – 2 311,18 euroa
II kalleusluokka 1 985,75 – 2 251,28 euroa
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053444 2. Jos opettajalla on perusopetuksen, kuvataiteen tai musiikin opettajan 
kelpoisuus, musiikkioppilaitoksen opettajan kelpoisuus tai hän on taiteilija, 
jolla on asetuksen 948/1998 mukainen pedagoginen kelpoisuus, 
vähimmäispalkat ovat seuraavat 

I kalleusluokka 2 112,92 – 2 433,21 euroa
II kalleusluokka 2 062,83 – 2 366,51 euroa

Kokemuslisät (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 8 % 3 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 

4 § Työvelvollisuus

Opettajan työvelvollisuus on 790 tuntia työvuodessa. Tästä tuntimäärästä 
on opetustunteja 578 tuntia ja muuta työnantajan määräämää työvelvolli-
suutta 212 tuntia.

Pöytäkirjamerkintä:
Muuhun työvelvollisuuteen sisältyy opetuksen kehittäminen ja muut 
toimivaltaisen viranomaisen määräämät vastaavan tasoiset oppitun-
tiin välittömästi liittymättömät tehtävät.

5 § Koulunjohtajana toimiva opettaja 

Koulunjohtajana toimivan opettajan palkkaluokka on johtajan tehtävän 
johdosta korkeampi ja opetusvelvollisuus alempi kuin muutoin seuraavasti
(1.8.2014 lukien):
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Edellisenä lukuvuotena 
annettu opetustuntimäärä

Kuukausi
korvaus

Opetustuntien
huojennus viikossa

                – 1000 99,29 € 1 – 3
1001 – 2000 154,44 € 2 – 4
2001 – 209,60 € 3 – 4

6 § Loppiaisen työaikaa lyhentävä vaikutus

Päätoimisen opettajan työ- ja opetusvelvollisuutta vähennetään muuksi ar-
kipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti 
yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavalla osalla.

TUNTIOPETTAJAT

7 § Tuntipalkkiot (1.8.2014 lukien)
- tilastokoodi 052999

1. Tuntiopettajalle maksetaan pidetyiltä opetustunneilta 24,37 – 29,46 euron 
väliltä määräytyvä tuntipalkka.

2. Vähintään 16 viikkotuntia opettavalle opettajalle maksetaan opetustunnilta 
25,89 – 31,22 euron suuruinen tuntipalkka.

3. Näyttelyn suunnittelusta ja järjestämisestä maksetaan 50 % kohdassa 1 mai-
nitusta palkkiosta.

Soveltamisohje:
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muut tehtävät tunnin kuin oppi-
tunnin pituus on 60 minuuttia.

8 § Vuosilomakorvaus ja lomaraha

1. Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta.

Tuntiopettajan oikeus vuosilomaan, lomapalkkaan ja lomakorvaukseen 
määräytyy vuosilomalain säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus mak-
setaan koulun työkauden päätyttyä tai työsuhteen päättyessä. Vuosiloma-
korvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys 
korvauksen perusteesta. 

9 § Sairausajan ja äitiysvapaan palkka

1. Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle mak-
setaan sairausajan ja äitiysvapaan palkka tämän työehtosopimuksen 
mukaisesti.
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Soveltamisohje:
Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhden-
jaksoisesti, jos hän on ollut oman koulunsa palveluksessa edellisen 
varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 
tuntia viikossa.

2. Muiden kuin 1. kohdassa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysvapaa-
seen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten 
mukaan.

10 § Tilapäinen hoitovapaa

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oi-
keus saada palkallista työlomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti 
sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi, siten kuin tässä 
työehtosopimuksessa on sovittu.
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ERÄÄT AMMATILLISET OPPILAITOKSET

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

- tekniikan ja liikenteen ala lukuun ottamatta merenkulku- tai teknillisissä oppi-
laitoksissa annettavaa koulutusta

- matkailu-, ravitsemis- ja talousala
- sosiaali- ja terveysalaan kuuluvassa kauneudenhoitokoulutuksessa
- kulttuuriala
- luonnonvara-alaan kuuluvassa maatila-, puutarha- ja kalatalouskoulutuksessa

REHTORIT JA APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

1 a § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruspalkat

061062 Rehtori 
I kalleusluokka 3 447,96 – 3 902,96 euroa
II kalleusluokka 3 353,34 – 3 795,50 euroa

061160 Apulaisrehtori 
I kalleusluokka 3 154,15 – 3 677,32 euroa
II kalleusluokka 3 067,04 – 3 576,05 euroa

061359 Aikuiskoulutusjohtaja 
I kalleusluokka 3 045,24 – 3 523,74 euroa
II kalleusluokka 2 961,73 – 3 426,73 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 
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3. Opetusvelvollisuus

Rehtori enintään 456 tuntia vuodessa 
Apulaisrehtori enintään 570 tuntia vuodessa
Aikuiskoulutusjohtaja enintään 350 tuntia vuodessa

2 § Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 
20 §:n mukaisesti.

2 a § Palkkiotoimisen apulaisrehtorin palkkio ja huojennus

1. Apulaisrehtoriksi määrätylle lehtorille maksetaan tästä tehtävästä 356,01
euroa (1.8.2014 lukien) kuukaudessa ja hänen opetusvelvollisuuttaan huo-
jennetaan seuraavasti:

Opiskelijamäärä            Huojennus tuntia/vko
         – 100 5

101 – 300 6
301 – 7

Edellä mainittua palkkiota tarkistetaan yleiskorotuksia vastaavasti ja 
pyöristetään lähimpään senttiin.

OPETTAJAT

3 § Peruspalkat, kokemuslisät, opetusvelvollisuudet ja ylituntikertoimet (1.8.2014
lukien)

Ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.8.2009 lukien muilta kuin erityisopettajilta 
= kerroin 1,000

1. Lehtori (ammatilliset aineet) I kalleusluokka II kalleusluokka
063551 - ylempi korkeakoulututkinto 

tai ylempi AMK-tutkinto 2 832,46 2 754,35 euroa
063651 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 26 tuntia / vko (38 viikkoa)

063549 - insinööri, rakennusarkkitehti, 
alempi korkeakoulututkinto, 
ammattikorkeakoulututkinto 2 618,02 2 547,85 euroa

063649 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95
Opetusvelvollisuus 26 tuntia / vko (38 viikkoa)
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063544 - ammatinopettajantutkinto
tai vastaava 2 211,21 2 158,76 euroa

063644 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95
Opetusvelvollisuus 25 tuntia / vko (38 viikkoa)

063545 - opetusministeriön määräämät lisäopinnot 
suorittanut teknikko tai vastaava 2 330,83 2 274,86 euroa

063646 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95
Opetusvelvollisuus 26 tuntia / vko (38 viikkoa)

           
063541 - alansa korkein muu koulutus 2 064,51 2 015,93 euroa
063641 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 26 tuntia / vko (38 viikkoa)

063539 - teknikon tutkinto tai vast. 1 982,02 1 937,21 euroa
063639 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 27 tuntia / vko (38 viikkoa)

2. Lehtori (yhteiset aineet) I kalleusluokka II kalleusluokka
063747 - ylempi korkeakoulututkinto tai

ylempi AMK-tutkinto 2 469,42 2 407,50 euroa
063847 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko (38 viikkoa)

063744 - muu tutkinto 2 211,21 2 158,76 euroa
063844 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 22 tuntia / vko (38 viikkoa)

3. Lehtori (liikunta ja terveystieto) I kalleusluokka II kalleusluokka
063747 - ylempi korkeakoulututkinto tai

ylempi AMK-tutkinto 2 469,42 2 407,50 euroa
063847 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 25 tuntia / vko (38 viikkoa)

063744 - muu tutkinto 2 211,21 2 158,76 euroa
063844 - ylituntipalkkiokerroin erityisopettajalla 0,95 0,95

Opetusvelvollisuus 25 tuntia / vko (38 viikkoa)

Pöytäkirjamerkintä:
Yllä oleva hinnoittelu sisältää sekä uuden opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusasetuksen (986/1998) 13 ja 14 §:n että aikaisemmin voi-
massa olleiden kelpoisuusasetusten mukaisen pätevän opettajan 
viransijoituspalkkaluokan.
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Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja, jolla on opistoasteen tutkinto ja 
korkeakoulututkinto sekä viestintä-, kuvataide-, tanssi- ja teatterialan 
opettaja, jolla on opistoasteen tutkinto, rinnastetaan insinööriin. So-
veltuvan opistoasteen tutkinnon suorittanut, opetushallituksen hy-
väksymän tutkinnon suorittanut tai vähintään kolmen vuoden vies-
tintäkulttuurialan opinnot suorittanut opettaja rinnastetaan ammatin-
opettajaan. Aiemmin ylempään korkeakoulututkintoon rinnastettu 
puutarhaopettaja rinnastetaan edelleen ylempään korkeakoulu-
tutkintoon.

4. Kokemuslisät (1.8.2012 lukien)

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen koke-
muslisien yhteismäärästä. 

Viidentoista (15) vuoden kokemuslisän osalta kokemuslisään oikeutta-
vasta palveluksesta vähintään kymmenen (10) vuotta on oltava palve-
lusta opettajan tai rehtorin tehtävissä. 

Kahdenkymmenen (20) vuoden kokemuslisän osalta kokemuslisään oi-
keuttavasta palveluksesta vähintään viisitoista (15) vuotta on oltava 
palvelusta opettajan tai rehtorin tehtävissä. 

5. Jos muu kuin lehtori (ammatilliset aineet) opettaa kahta tai useampaa 
muuta kuin ammatillista oppiainetta, lehtorin opetusvelvollisuus lasketaan 
painottamalla hänen opettamiensa aineiden viikoittaiset opetusvelvollisuudet 
niihin käytetyillä keskimääräisillä viikkotunneilla. Jos painotetuksi opetus-
velvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, tasoitetaan opetusvelvollisuus lä-
himpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, tasoite-
taan opetusvelvollisuus pienempään lukuun.

6. Kuulovammaisten ammattioppilaitoksen opettajan opetusvelvollisuus on 
muissa aineissa kuin liikunnassa ja terveystiedossa kaksi viikkotuntia alempi 
kuin muutoin.

7. Määräys poistettu 1.8.2012. 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 15 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 9 % 5 % 6 % 6 %
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4 § Pätevyyslisät 

1. Erityisopettajalisä
Erityisluokan opettajalle, joka on suorittanut erityisopettajatutkinnon, mak-
setaan erityisopettajalisä, joka on 22 % laskettuna 3 §:n mukaisesta perus-
palkasta.

2. Luki- ja klinikkaopettajan lisä
Koulutuksen saaneelle luki- ja klinikkaopettajalle maksetaan luki- ja klinik-
kaopettajan lisä, joka on 6 % laskettuna 3 §:n mukaisesta peruspalkasta.

3. Oppilaanohjaajan lisä
Oppilaanohjaajana toimivalle oppilaanohjaajakoulutuksen saaneelle opetta-
jalle maksetaan oppilaanohjaajan lisä, joka on 3 % laskettuna 3 §:n mukai-
sesta peruspalkasta.

4. Viittomakielenlisä
Keskitason viittomakielen osaavalle opettajalle maksetaan viittomakielenli-
sä, joka on 3 % laskettuna 3 §:n mukaisesta peruspalkasta.

5 § Opistoasteen lisä 

Opistoasteisen linjan ammatillisten aineiden lehtorille maksetaan opistoas-
teena lisä, joka on 6 % laskettuna 3 §:n mukaisesta peruspalkasta. Tämä ei 
kuitenkaan koske työnopetusta antavaa opettajaa. 

6 § Oppilaanohjaus- ja tukiopetuspalkkio

Palkkio tukiopetustunnilta ja oppilaanohjaustunnilta maksetaan opettajan 
oman ylituntipalkkioperusteen mukaan.

7 § Erikseen korvattavat tehtävät

1. Luokanvalvojan palkkio
Yhden tai useamman luokan luokanvalvojana toimivalle opettajalle makse-
taan luokanvalvojan tehtävistä jokaiselta koulun työviikolta, enintään kui-
tenkin yhdeltä tunnilta viikossa, korvaus, joka saadaan jakamalla asianomai-
sen tehtävän peruspalkan, kalliinpaikan-, kylmän alueen, saaristolisien ja 
kokemuslisien yhteismäärä kuukaudessa luvulla 150.

2. Välinehuoltopalkkio
Varsinaisten opetustuntien ulkopuolella tehtävistä oppilaitoksen määräämis-
tä opetusvälineistön, -laitteiston ja -materiaalin kehittämiseen, suunnitteluun 
ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä maksetaan palkkio oppilaitoksen 
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päättämän tuntimäärän nojalla opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mu-
kaan.

Oppilaitosta kohden edellä mainittuihin tehtäviin voidaan käyttää seuraavat 
viikkotuntimäärät:

Luokkien lukumäärä          Viikkotunteja
1 – 20                               2

21 – 40 4
41 – 60                              5
61 – 6

8 § Osastonjohtajan palkkio ja huojennus

1. Osastonjohtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan tehtävän hoitamisesta 
seuraava palkkio:

                        
Osaston luokkien lukumäärä Palkkio euroa/kk (1.8.2014 lukien)

3 37,99 euroa
4 – 7 50,29 euroa
8 – 11 62,33 euroa

12 – 75,51 euroa

2. Osastonjohtajaksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan 
seuraavasti:

Perusopetusryhmien    Opetusvelvollisuuden
lukumäärä                  huojennus viikossa
3 2
4 – 5 3
6 – 7 4
8 – 9 5

                10 – 5 + 1 jokaista seuraavaa kolmea 
perusopetusryhmää kohti

3. Jos osaston linjojen lukumäärä on viisi tai sitä suurempi, saa osaston-
johtaja edellä olevan lisäksi yhden huojennustunnin viikossa.

4. Edellä mainittua palkkiota tarkistetaan yleiskorotuksia vastaavasti ja pyö-
ristetään sentin tarkkuudella.

9 § Urakointityön palkkio ja huojennus

1. Työnopetuksessa urakointityön vastaavana töiden johtajana toimivalle 
opettajalle maksetaan vastaavan töiden johtajan tehtävien hoitamisesta palk-
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kiona 50,29 euroa (1.8.2014 lukien), rakennusosastolla kuitenkin 107,67
euroa (1.8.2014 lukien) kuukaudessa, kun
1) urakointityö tehdään pääasiallisesti oppilaiden varsinaisen työsa-

lin ulkopuolella,

2) urakointityö tapahtuu osana oppilaitokselle hyväksytyn opetus-
suunnitelman mukaista opetusta ja

3) oppilaitoksen opetus on siten järjestetty, että urakointityö on jat-
kuvaa ja muodostaa merkittävän osan opetuksesta.

2. Palkkiota tarkistetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

3. Lisähyvityksenä annetaan 1 h/vko opettajan vastuualueeseen kuuluvaa 
urakoivaa luokkaa kohti, kuitenkin enintään 4 h/ vko. Urakoivana luokkana 
pidetään luokkaa, jonka oppilaiden työnopetusajasta keskimäärin yli 30 % 
tapahtuu urakointityönä oppilaiden varsinaisen työsalin ulkopuolella. En-
simmäinen luokka voi olla urakoiva luokka vain rakennusalan opintolinjalla. 
Urakoinnin vastaavana voi olla urakoiva luokka vain rakennusalan opinto-
linjalla. Urakoinnin vastaavana töiden johtajana toimiminen ei saa vaikuttaa 
nostavasti opettajan tuntikertymään.

4. Jos opettaja toimii useana erilaisena vastaavana töiden johtajana, hän saa 
hyvityksen siitä johtajan tehtävästä, jossa hyvitys on suurin.

10 § Rehtorin tehtäviä hoitavan opettajan huojennus

(Sovelletaan vain jos oppilaitoksessa ei ole apulaisrehtoria.)

Rehtorin ollessa vähintään viikon estyneenä, saa opettaja, hoitaessaan tänä 
aikana rehtorin tehtäviä, lukea opetusvelvollisuuteensa luokan ulkopuolista 
työtä kaksi tuntia viikossa, jos luokkien lukumäärä on 18 - 23, kolme tuntia 
luokkien lukumäärän ollessa 24 - 29 ja neljä tuntia luokkien lukumäärän 
ollessa yli 29.

11 § Yleisaineiden yhdysopettajan huojennus

Yleisaineiden yhdysopettajan tehtävää hoitavan opettajan opetusvelvol-
lisuutta huojennetaan seuraavasti:

Luokkien lukumäärä Huojennus
1 – 35 1 viikkotunti

36 – 60 2 viikkotuntia
61 – 3 viikkotuntia
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12 § Ohjattu ja valvottu työpaikkaharjoittelu

Opetussuunnitelman mukaisesta opistoasteen linjan työpaikkaharjoittelun 
valvonnasta, harjoittelukirjojen tarkastuksesta ja muista harjoitteluun 
liittyvistä tehtävistä voidaan opettajan opetusvelvollisuuteen lukea enintään 
16 tuntia opiskelijaa kohti lukuvuodessa.

13 § Keskuspuiston ammattikoulun apulaisrehtorin huojennus (poistettu)

14 § Ylitunnit

1. Opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio.

15 § Siirtymäsäännös 1.8.2002 tämän sopimuksen piiriin siirretyille opettajanviran 
haltijoille

1. Jos siirretyn opettajanviran haltijan kokonaisansio 31.7.2002 oli suurempi 
kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.8.2002 alkaen laskettava uusi kokonais-
ansio, muodostuu erotuksesta henkilökohtainen palkanlisä.

2. Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran palkkaluokassa tapahtuvia 
muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.

3. Mikäli uusien työsuhteen ehtojen noudattaminen osapuolten näkemysten 
mukaan tulee aiheuttamaan oppilaitokselle olennaisia taloudellisia vaikeuk-
sia, osapuolet sopivat ko. oppilaitosta koskien pitemmästä siirtymäkaudesta.

16 § Opetus- ja koulutustyöpäivät

Työnantajan määrättävissä olevien opetus- ja koulutustyöpäivien laskennal-
linen lähtökohta lukuvuodessa on 195 työpäivää. Jos itsenäisyyspäivä, lop-
piainen tai vapunpäivä sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, vähenne-
tään opetustyöpäiviä vastaavalla päivien määrällä. Näistä opetus- ja koulu-
tuspäivistä vähintään viisi on koulutus-/suunnittelupäivää.
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KAUPPAOPPILAITOKSET

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

1 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet 

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruspalkat 1.8.2014 lukien

071062 Rehtori 
I kalleusluokka 3 447,96 – 4 457,61 euroa
II kalleusluokka 3 353,34 – 4 334,81 euroa

071161 Apulaisrehtori 
I kalleusluokka 3 265,01 – 3 839,96 euroa
II kalleusluokka 3 175,24 – 3 734,23 euroa

071359 Aikuiskoulutusjohtaja 
I kalleusluokka 3 050,63 – 3 683,84 euroa
II kalleusluokka 2 966,97 – 3 582,38 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 9 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 
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3. Opetusvelvollisuus

Rehtori enintään 342 tuntia vuodessa 
Apulaisrehtori enintään 570 tuntia vuodessa
Aikuiskoulutusjohtaja enintään 350 tuntia vuodessa

4. Määräys poistettu 1.3.2012.

5. Rehtorin toimeen siirretylle voidaan maksaa 20-vuotiskokemuslisä 
kymmenen lisään oikeuttavan palvelusvuoden perusteella.

6. Opetusvelvollisuutta määrättäessä tulee ottaa huomioon oppilaitoksen ko-
ko ja määrättyjen tehtävien aiheuttama työmäärä.

2 § Työaika, vuosiloma ja ylitunnit

Työaika, vuosiloma ja ylitunnit määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen
20 §:n mukaisesti.

3 § Palkkiotoimisen apulaisrehtorin palkkio ja huojennus

1. Kauppaoppilaitosten apulaisrehtorin palkkio on 169,01 euroa (1.8.2014
lukien) kuukaudessa.

2. Opetusvelvollisuuden huojennus on 3 tuntia viikossa.

3. Palkkiota tarkistetaan yleiskorotuksen mukaisena. 

OPETTAJAT

4 § Peruspalkat ja kokemuslisät 1.8.2014 lukien
- ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.8.2008 lukien = kerroin 1,000

1. Kauppaoppilaitokset 

Lehtori
- ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi AMK-tutkinto 

I kalleusluokka II kalleusluokka
Peruspalkka 2 559,88 2 489,29 euroa
(tilastokoodit: opettaja 073551, erityisopettaja 073651)
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- alempi korkeakoulututkinto tai amk-tutkinto
I kalleusluokka II kalleusluokka

Peruspalkka 2 238,29 2 182,17 euroa
(tilastokoodit: opettaja 073547, erityisopettaja 073647)

- muu tutkinto
I kalleusluokka II kalleusluokka

Peruspalkka 2 095,83 2 046,09 euroa
(tilastokoodit: opettaja 073544, erityisopettaja 073644)

Kokemuslisät ovat 1.4.2013 lukien (kaikissa opettajaryhmissä) 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 7 % 7 % 7 % 8 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

2. ATK - instituutti (poistettu 1.8.2006 lukien)

3. Suomen Yrittäjäopisto (poistettu 1.8.2006 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Opettajiin, jotka olivat työsuhteessa 1.8.2006 Suomen Yrittä-
jäopistossa ja jotka antavat toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon johtavaa 
koulutusta, sovelletaan 31.7.2006 voimassa olleita määräyksiä.

4. Määräys poistettu 1.3.2012. 

Pöytäkirjamerkintä:
Liikunnassa ja terveystiedossa lukion vanhemman lehtorin kel-
poisuus rinnastetaan palkkauksessa ylempään korkeakoulu-
tutkintoon.

5. Tuntiopettajien työsuhteen ehdot määräytyvät kuten kauppaoppilaitoksen 
toimenhaltijan palvelussuhteen ehdot.

5 § Pätevyyslisät

1. Oppilaanohjaajan lisä
Oppilaanohjaajana toimivan oppilaanohjaajakoulutuksen saaneelle lehtorille 
maksetaan oppilaanohjaan lisä, joka on 3 % laskettuna 4 §:n mukaisesta pe-
ruspalkasta.
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2. Luki- ja klinikkaopettajan lisä
Koulutuksen saaneen luki- ja klinikkaopettajalle maksetaan luki- ja klinik-
kaopettajan lisä, joka on 6 % laskettuna 4 §:n mukaisesta peruspalkasta.

3. Erityisopettajalisä
Erityisluokan opettajana toimivalle, joka on suorittanut erityisopettaja-
tutkinnon, maksetaan erityisopettajalisä, joka on 22 % laskettuna 4 §:n mu-
kaisesta peruspalkasta.

6 § Opetusvelvollisuudet ja työaika

1. Kauppaoppilaitoksen opettajantoimen opetusvelvollisuudet ovat: 

äidinkieli ja kauppakirjeenvaihto/viestintä 16           
kirjanpito, laskentatoimi ja taloushallinto 18            
muut 19

                   
2. Opetusvelvollisuus voidaan tarvittaessa määrätä vuotuisena kertomalla 
viikoittainen opetusvelvollisuus oppilaitoksen työviikkojen lukumäärällä.

3. ATK - instituutin ja Suomen Yrittäjäopiston toimenhaltijoiden opetus-
velvollisuuksia ei ole määritelty. Toimenhaltijan työaika ja vuosiloma mää-
räytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n mukaan.

7 § Kurssiopetuskerroin

Opettajan ammattikursseilla (muu kuin työllisyys- tai oppisopimuskurssi tai 
vähintään lukuvuoden kestävä ammatillinen lisäkoulutus) pitämät tunnit ker-
rotaan kertoimella 1,15, ei kuitenkaan lomaopetuslisään oikeuttavilta 
tunneilta.

8 § Ohjaavan opettajan palkkio

Kenttäkoulun ohjaavaksi opettajaksi määrätylle opettajalle maksetaan 1/3 
tunnin (20 min.) palkkio tunneilta, jolloin opettajakokelaat ovat opettajan 
ohjauksessa. Palkkio maksetaan kuitenkin enintään 60 tunnilta luku-
vuodessa.

9 § Oppilaanohjaus- ja tukiopetuspalkkio

Palkkio tukiopetus- ja oppilaanohjaustunnilta maksetaan opettajan oman yli-
tuntipalkkioperusteen mukaan.
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10 § Erikseen korvattavat tehtävät

1. Linjanjohtajanpalkkio
Linjanjohtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan 149,34 euroa (1.8.2014
lukien) kuukaudessa sekä yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota ja erikoislinjalla 
kahta vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus jokaista linjan alkavaa 
viittä luokkaa kohti, kuitenkin enintään neljää vuosiviikkoylituntipalkkiota 
vastaava korvaus.

Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että linjanjohtajaksi määrätyn opet-
tajan kokonaistuntimäärä ei ylitä opettajan opetusvelvollisuutta puolitoista-
kertaisena.

Linjanjohtajan tehtävistä maksettavaa korvausta tarkistetaan yleiskorotuksen 
mukaisesti. 

2. Luokanvalvojan palkkio
Yhden tai useamman luokan luokanvalvojana toimivalle opettajalle makse-
taan luokanvalvojan tehtävistä jokaiselta oppilaitoksen työviikolta korvaus, 
joka saadaan jakamalla asianomaisen toimen peruspalkan, kokemuslisien ja 
kalliinpaikanlisien yhteismäärä kuukaudessa luvulla 153.

Luokanvalvojan tehtävistä maksettavaa palkkiota ei vähennetä enintään seit-
semän kalenteripäivää kestävän toimivapauden ajalta eikä palkkiota myös-
kään tällöin makseta toimensijaiselle.

11 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan opettajan palkkio

Jos opettaja määrätään oman toimensa ohella hoitamaan rehtorin toimeen tai 
apulaisrehtorille kuuluvat hallinnolliset tehtävät ajalta, jolloin rehtori tai 
apulaisrehtori on estynyt hoitamaan tehtäviään, maksetaan hänelle tältä ajal-
ta oman opetusvelvollisuutensa ja rehtorin tai apulaisrehtorin opetustunti 
määrän välinen erotus ylitunteina.

12 § Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät

Opettaja saa varsinaisten opetustuntiensa lisäksi lukea opetusvelvolli-
suuteensa luokan ulkopuolisia opetusvälineistön-, laitteiston ja -materiaalin 
kehittämiseen ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä työnantajan määräämän 
viikkotuntimäärän.

13 § Ylitunnit

Opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio.
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14 § Yksityisopiskelijoiden kuulustelu

1. Yksityisopiskelijoiden kuulustelupalkkio
Yksityisopiskelijoiden tutkintojen kuulustelusta maksetaan rehtorin- ja opet-
tajantoimen haltijalle, väliaikaiselle toimenhaltijalle ja viransijaiselle sekä 
tuntiopettajalle palkkio kuulustelusta kuulusteltavaa kohden aineessa, jossa 
opetusvelvollisuus on 15 - 19 viikkotuntia 53,97 euroa (1.8.2014 lukien).

Kuulustelu käsittää sekä kirjallisen että suullisen kuulustelun ja harjoitus-
luontoiset työsuoritukset sekä uusintakuulustelun.

2. Kirjallisen kuulustelun valvontapalkkio
Kirjallisessa kuulustelutilaisuudessa valvojana toimivalle opettajalle makse-
taan lisäksi 11,00 euron (1.8.2014 lukien) suuruinen valvontapalkkio
tunnilta.

3. Rehtorin palkkio yksityisopiskelijalta
Kutakin yksityisopiskelijaa kohden rehtorille maksetaan palkkiona 43,58
euroa (1.8.2014 lukien).

Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että rehtori tarkistaa täyttävätkö yk-
sityisopiskelijaksi pyrkivät opetusviranomaisten asettamat vaatimukset, hy-
väksyy yksityisopiskelijaksi otettavat, vahvistaa tutkintojärjestyksen, järjes-
tää kuulustelutilaisuuden, valvoo, että kuulustelut vastaavat tasoltaan ao. 
tutkinnolle asetettavia vaatimuksia sekä antaa todistukset suoritetuista 
tutkinnoista.

4. Edellä mainittuja yksityisopiskelijoiden kuulustelumaksuja yleis-
korotuksia vastaavasti.
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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPILAITOS 

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

1 § Peruspalkka, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Peruspalkat 

081061 Rehtori 
I kalleusluokka 3 318,58 – 3 902,96 euroa
II kalleusluokka 3 227,33 – 3 795,50 euroa

081159 Apulaisrehtori ja 
081359 aikuiskoulutusjohtaja 

I kalleusluokka 3 075,66 – 3 523,74 euroa
II kalleusluokka 2 991,33 – 3 426,73 euroa

2. Kokemuslisät

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

3. Opetusvelvollisuus

Rehtori enintään 380 tuntia vuodessa 
Apulaisrehtori enintään 380 tuntia vuodessa
Aikuiskoulutusjohtaja enintään 350 tuntia vuodessa

2 § Työaika ja vuosiloma

Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaisesti.
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OPETTAJAT

3 § Peruspalkka ja opetusvelvollisuus (1.8.2014 lukien)
- ylituntipalkkiokerroin poistettu 1.9.2008 lukien = kerroin 1,000

Lehtori ja tuntiopettaja

1. Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi AMK-tutkinto 
peruspalkka

I kalleusryhmässä 3 029,83 – 3 322,64 euroa
II kalleusryhmässä 2 946,80 – 3 231,51 euroa
(tilastokoodi: lehtori 083556 ja tuntiopettaja 082556)

2. Muu tutkinto 
I kalleusryhmässä 2 845,34 – 3 100,73 euroa 
II kalleusryhmässä 2 767,22 – 3 014,54 euroa
(tilastokoodi: lehtori 083554 ja tuntiopettaja 082554)

Opetusvelvollisuus enintään 836 tuntia lukuvuodessa.

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 

4 § Kokemuslisät (1.3.2012 lukien)

1. Lehtori ja päätoiminen tuntiopettaja 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 6 % 6 % 5 % 4 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

2. Määräys poistettu 1.3.2012.
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5 § Pätevyyslisät

1. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen lehtorin lisä on siirretty 3 
§:n peruspalkkaan. 

2. Oppilaanohjaajana toimivalle, oppilaanohjaajan koulutuksen saaneelle, 
opettajalle maksetaan oppilaanohjaajan lisä, joka on 4 % laskettuna 3 §:n 
mukaisesta peruspalkasta.

6 § Opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät

1. Osastonjohtajan tai vastaavan tehtävät 
Osaston tai vastaavan koosta, koulutusalasta ja muista työmäärään vaikutta-
vista tekijöistä riippuen 3-12 tuntia viikossa.

2. Kenttäohjausmatkat
Enintään kolme tuntia viikossa.

3. Täydennyskoulutuksesta vastaavan tehtävät 
Enintään 200 tuntia lukuvuodessa.

4. Muut erityistehtävät oppilaitoksen harkinnan mukaisesti.

7 § Työaika, vuosiloma ja opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit

1. Työaika ja vuosiloma
Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaan.

2. Opetusvelvollisuuden ylittävät tunnit
Opettajan suostumuksella lukuvuotinen opetusvelvollisuus voidaan ylittää, 
jolloin ylittäviltä tunneilta maksetaan opettajalle ylituntipalkkio. 

Ylituntipalkkio lasketaan ylemmän korkeakoulututkinnon ja ylemmän 
AMK-tutkinnon suorittaneelle 3 §:n 1 kohdan mukaisen palkka-asteikon ala-
rajan peruspalkasta ja muun tutkinnon suorittaneelle 3 §:n 2 kohdan mukai-
sen palkka-asteikon alarajan peruspalkasta. 

Viikoittainen opetusvelvollisuus on 22 tuntia.

8 § Siirtymäsäännös

Opettajalla, jonka opetusvelvollisuus on ollut ao. oppilaitoksessa 31.7.1998 
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840 tuntia lukuvuodessa on oikeus lukea opetusvelvollisuuteensa enintään 
60 tuntia lukuvuodessa opiskelijoiden kirjallista arviointia niin kauan kuin 
hän on vastaavassa tehtävässä saman työnantajan palveluksessa.

Opettajan, jonka opetusvelvollisuus on ao. oppilaitoksessa ollut 31.7.1998
836 tuntia lukuvuodessa ja joka on toiminut luokanvalvojana, on oikeus lu-
kea luokanvalvojan tehtävistä opetusvelvollisuuteensa yhden tunnin viikossa 
niin kauan kuin hän on saman työnantajan palveluksessa ja hoitaa luokan-
valvojan tehtäviä.
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METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA

1 § Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustunti-
määrä (1.8.2014 lukien)

Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen nume-
rosarja on koodi, jota käytetään annettaessa vuosittaisia palkkatilastotietoja. 

1. Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan peruspalkka päätetään 
paikallisesti seuraavien asteikkojen puitteissa:

091062 Rehtori 
I kalleusluokka 3 501,85 – 3 963,96 euroa
II kalleusluokka 3 405,72 – 3 854,81 euroa

091161 Apulaisrehtori 
I kalleusluokka 3 310,16 – 3 578,82 euroa
II kalleusluokka 3 219,17 – 3 480,28 euroa

091359 Aikuiskoulutusjohtaja 
I kalleusluokka 3 092,80 – 3 203,43 euroa
II kalleusluokka 3 008,00 – 3 114,96 euroa

2. Määräys poistettu 1.3.2012

2a.  Kokemuslisät (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisät ovat:

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 5 % 5 % 5 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

Pöytäkirjamerkintä:
Opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta olevan sopimuksen 2 §:n mukaan 
tehtävän peruspalkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja 
vastuullisuus, toimenhaltijan asema organisaatiossa, oppilaitoksen/koulun koko, 
toimipisteiden/oppilaitosten lukumäärä ja paikalliset olosuhteet sekä toimen-
haltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.
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Saman sopimuksen 19 §:n mukaan, jos henkilökohtaista palkanlisää maksetaan, 
perusteina on todettu henkilökohtainen osaaminen ja henkilökohtaiset työtulok-
set sekä laaja-alainen kelpoisuus, henkilökohtainen osaaminen ja työtulokset. 
Sopimuksen mukaan peruspalkan tai ylärajan voi ylittää. 

3. Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan lukuvuotinen opetus-
tuntimäärä päätetään paikallisesti seuraavien tuntimäärien puitteissa:
                                                  

opetustunnit vuodessa
Rehtori 50 - 450
Apulaisrehtori 200 - 400
Aikuiskoulutusjohtaja 250 - 350

2 § Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan työaika ja vuosiloma

Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaisesti.

OPETTAJAT

3 § Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä (1.8.2014 lukien)

1. Lehtori (ammatilliset aineet)
I kalleusluokka II kalleusluokka

093555 - ylempi korkeakoulututkinto 3 052,10 2 968,26 euroa
- opetusvelvollisuus 850 tuntia vuodessa

093552 - soveltuva ammattikorkea-
koulututkinto tai insinööri 2 731,02 2 655,78 euroa

- opetusvelvollisuus 850 tuntia vuodessa

093550 - metsätalousinsinööri, puutalousinsinööri 
tai vastaava aikaisempi tutkinto 2 571,57 2 501,06 euroa

- opetusvelvollisuus 900 tuntia vuodessa

093549 - teknikko tai opistoasteen tutkinto 2 513,63 2 446,28 euroa
- opetusvelvollisuus 900 tuntia vuodessa

093547 - metsätalous-, sahateollisuus-
tai levyteollisuusteknikko 2 371,15 2 311,70 euroa

- opetusvelvollisuus 1000 tuntia vuodessa

093545 - metsätyönopettajan koulutus 2 182,65 2 130,27 euroa
- opetusvelvollisuus 1000 tuntia vuodessa
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2. Lehtori (yhteiset aineet)

093755 - ylempi korkeakoulututkinto 3 052,10 2 968,26 euroa
- opetusvelvollisuus 850 tuntia vuodessa

3. Kokemuslisät (1.3.2012 lukien)

Kokemuslisät ovat 

Kokemuslisävuodet 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta
Kokemuslisäprosentit 5 % 7 % 9 % 9 % 6 %

Kokemuslisä lasketaan peruspalkan ja aikaisemmin ansaittujen kokemuslisi-
en yhteismäärästä. 

3. Metsänomistajien kenttäkoulutusryhmään kuuluvan lehtorin (ammattiai-
neet; metsänhoitaja) lehtorin (ammattiaineet; metsätalousinsinööri, puutalo-
usinsinööri tai vastaava aikaisempi tutkinto), lehtorin (työnopetus), metsän-
hoitajan ja teknikoiden opetusvelvollisuus on 200 tuntia alempi kuin vastaa-
vissa viroissa.

4. Määräys poistettu 1.3.2012

4 § Opettajan opetustuntimäärään luettavat tehtävät

Opettajan opetustuntimäärään luetaan luokkatuntien ja kurssituntien lisäksi 
seuraavat tehtävät:

1. Harjoitus- ja näytetunnit sekä opettajakokelaiden ohjaus
Harjoitus- ja näytetunnit sekä opettajakokelaiden ohjaukseen käytetty aika, 
kuitenkin enintään 100 tuntia opettajaa kohti vuodessa.

2. Esimiestehtävät
Osastonjohtaja tai erillisen kurssipaikan esimies sekä opintolinjan esimies 
tai luokanvalvoja.

1) Osastonjohtajan tai erillisen kurssipaikan esimiehen tehtävistä 40 
tuntia vuodessa luokkaa kohti, kuitenkin enintään 250 tuntia 
vuodessa.

2) Opintolinjan esimiehen tai luokanvalvojan tehtävistä 40 tuntia 
vuodessa.
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3. Harjoittelun valvonta
Opetussuunnitelmaan kuuluvan harjoittelun valvonnasta enintään 5 tuntia 
valvontapäivää kohden sekä harjoittelusuunnitelmien ja selostusten tarkas-
tamisesta yksi tunti kuukaudessa, enintään kuitenkin kuusi tuntia vuodessa 
yhtä harjoittelijaa kohti.

4. Opetusmetsän hoito
Opetusmetsän hoidosta yhteensä enintään 200 tuntia jokaista alkavaa 1000 
hehtaaria kohti vuodessa oppilaitoksen vahvistetun toimintasuunnitelman 
mukaisesti.

5. Eräät muut tehtävät
Havainto-opetus-, harjoitustyö- ja opintoretkeilykohteiden hankkimisessa ja 
valmistamisesta maastossa sekä opetustyömaan lopettamistyössä matkoihin 
käytetty aika mukaan luettuna yhteensä enintään 20 tuntia luokkaa kohti 
vuodessa.

6. Välineiden hoito
Sahalaitosten, ajoneuvojen, koneiden, kaluston, opetusvälineiden ja tarvik-
keiden hankintaan, huoltoon, korjaukseen sekä ATK-laitteiden ja ohjelmis-
tojen hoitoon ja käyttämiseen osallistuville opettajille annetaan opetustunti-
määrään luettava enimmäistuntimäärä on seuraava:

Metsäkoneenkuljettaja- ja metsäkoneasentajakoulutus 80 t/luokka/v
Saha- ja levyteollisuusteknikko - sekä puutalous-
insinöörikoulutus 80 t/luokka/v
Muut opintolinjat 40 t/luokka/v

Huojennus jaetaan opettajille oppilaitoksen vahvistetun työnjaon mukaisesti.

7. Erityistehtäväkiintiö
Muut oppilaitoksen toimintaan liittyvät tehtävät (esim. opintoretkeilyn joh-
taminen ja ohjaus, oppilaskunnan toiminnan ohjaaminen, oppilasasuntolan 
valvonta)

Luokkien lukumäärä Opetustunnit vuodessa
1 – 3                                        40
4 – 6                                        80
7 – 9                                      120

10 – 13                      160
14 –                      200

8. Rehtorin tai johtajan tehtäviä hoitavan opettajan huojennus
Rehtorin tai johtajan ollessa vähintään viikon estyneenä, saa opettaja, hoita-
essaan tänä aikana rehtorin tai johtajan tehtäviä, lukea opetustuntimääräänsä 
luokan ulkopuolista työtä kaksi tuntia viikossa, jos oppilaitoksen oppilas-
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määrä on enintään 99, kolme tuntia oppilasmäärän ollessa 100 - 199 ja neljä 
tuntia oppilasmäärän ylittäessä 200.

5 § Osastonjohtajan ja erillisen kurssipaikan esimiehen palkkio

Osastonjohtajalle ja erillisen kurssipaikan esimiehelle maksetaan lisäpalk-
kiona 47,05 euroa (1.8.2014 lukien) kuukaudessa.

Palkkiota tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.

6 § Opettajakoulutuspalkkio

1. Opettajakoulutukseen osallistuville opettajille maksetaan normaalimetsä-
oppilaitoksessa, harjoittelukouluissa sekä ruotsinkielisessä opettajankoulu-
tuksessa seuraavat palkkiot (1.8.2014 lukien):

Rehtori/johtaja 252,23 euroa/kk

Lehtori (ammatilliset aineet; 
ylempi korkeakoulututkinto), 
metsänhoitaja ja lehtori 172,37 euroa/kk

Lehtori (ammatilliset aineet; insinööri)
ja insinööri 151,68 euroa/kk

Lehtori (ammatilliset aineet;
metsätalousinsinööri, puutalousinsinööri tai
vastaava aikaisempi tutkinto),
lehtori ammatilliset aineet; (teknikko) 
metsäteknikko ja koneteknikko 124,07 euroa/kk

Lehtori (ammatilliset aineet; metsätalous-,
sahateollisuus- ja levyteollisuusteknikko), 
Lehtori (ammatilliset aineet; 
metsätyönopettajan koulutus 104,86 euroa/kk

2. Palkkio maksetaan harjoituskoulussa ja ruotsinkielisessä opettajankoulu-
tuksessa vain siltä ajalta, kun oppilaitoksessa ja opettajakokelaita.

3. Palkkiota tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.

7 § Opettajan työaika ja vuosiloma

Työaika ja vuosiloma määräytyvät palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 
mukaisesti.
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AMMATTIKORKEAKOULUT 

1 § Soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan yksityisen ammattikorkeakoulun yliopettajan, 
lehtorin ja kokoaikaisen opettajan tehtäviä, pedagogisia johto-, hallinto-,
suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja avustavia tehtäviä tekevän henki-
löstön työsuhteen ehtoihin.

2. Sopimuksen osana ei sovelleta työehtosopimuksen lomarahaa koskevia 
määräyksiä.

3. Sopimuksen osana sovelletaan opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa 
koskevan sopimuksen 1 §, 2 §, 3 § soveltuvin osin, 4 §, 5 §, 26 § ja 27 §:iä.

2 § Yliopettajan ja lehtorin työaika

1. Vuosityöaika on 1600 tuntia lukuvuodessa siten, että vähintään 400 tun-
nin osalta opettaja itse saa määrätä työn ajan ja paikan.

2. Työajan käyttö määritellään lukuvuoden, lukukauden tai palvelussuhteen 
alussa tehtävässä työaikasuunnitelmassa. Mikäli työhön käytetty aika tai teh-
tävät on virheellisesti arvioitu tai tehtävät muuttuvat, tulee työaikasuunni-
telmaa muuttaa. Työaikasuunnitelmaa tulee tarkistaa aina vastaamaan todel-
lisen työajan käyttöä.

3. Lukuvuotinen työaika voidaan henkilön suostumuksella ylittää, jolloin 
kyse on lisätyöstä.

Pöytäkirjamerkintä:
Tekniikan ja liikenteen opettajien itse määrättävissä olevan työajan 
pituus on 600 tuntia, josta voidaan sopia opettajan kanssa toisin. 
Työnantaja voi sijoittaa määrättävissään olevaa työaikaa 35 viikon 
ulkopuoliseen aikaan sopimalla asiasta opettajan kanssa. Sopimuk-
sen mukainen kokoaikaisen opettajan vuosityöaika voidaan alittaa tai 
ylittää, mikäli siitä sovitaan opettajan kanssa.

3 § Muun kuin opettajan työaika ja vuosiloma

1. Muun kuin opettajan työaika ja vuosiloma määräytyy opetushenkilöstön 
palkkauksesta ja työajasta tehdyn sopimuksen 20 §:n mukaisesti.

2. Vuosityöaika voidaan henkilön suostumuksella ylittää, jolloin on kyse 
lisätyöstä.
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4 § Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka

1. Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka 1.8.2014 lukien

Paikkakuntakalleusluokka 1 ja 2

yliopettaja lehtori saatavuuslisä
yliopettaja

saatavuuslisä 
lehtori

tilastokoodi 114104 114205 114101 114202
alkupalkka 3 692,78 3 314,89 0,229 0,277
5 vuoden jälkeen 3 985,63 3 574,12 0,213 0,262

10 vuoden jälkeen 4 435,84 3 926,26 0,165 0,230
15 vuoden jälkeen 4 979,11 4 421,70 0,131 0,181
20 vuoden jälkeen 5 238,11 4 615,71 0,131 0,185

2. Tohtorin tutkinnon suorittaneen vähimmäispalkka on 4 % korkeampi.

Lisensiaattitutkinnon suorittaneen vähimmäispalkka on 2 % korkeampi.

3. Opettajan, jolla ei ole viran kelpoisuusehdoissa määrättyä pätevyyttä, vä-
himmäispalkka on 6 - 20 % edellä mainittua alempi.

4. Osa-aikaisella yliopettajalla tai lehtorilla, jonka vuosityöaika on sovittu 
alemmaksi kuin 1600 tuntia, palkka määräytyy vastaavassa suhteessa. 

Pöytäkirjamerkintä: sopimusta sovelletaan myös henkilöön, jon-
ka työaika työsopimuksen perusteella on muu kuin edellä mainit-
tu työaika. 

5. Vuosityöajan (1600 tuntia) ylittävästä työaikasuunnitelman mukaisesta 
työstä maksetaan jokaiselta tunnilta palkka, joka saadaan jakamalla vuosi-
palkka luvulla 1600.

6. Palvelusvuosiin oikeuttava aika määräytyy 2 §:ssä tarkoitetuilla opettajilla 
siten, kun opetushenkilöstön palkkausta ja työaikaa koskevan sopimuksen 3 
§:ssä palvelusajan kertymisestä on määrätty lukuun ottamatta koulutusaikaa.

7. Ammattikorkeakoulun kieltenopettajan palkka määräytyy sen koulu-
tusalan mukaan, johon hänet on sijoitettu. Jos kieltenopettaja on määrätty 
antamaan opetusta kahdella tai useammalla eri koulutusalalla määräytyy hä-
nen palkkauksensa kaupan ja hallinnon koulutusalan mukaan.

8. Henkilökohtaisen palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävien vaativuu-
den, opettajan ammattitaidon ja työsuorituksen lisäksi mm. paikkakunnan ja 
ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan palkkauspolitiikka, samoin 
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kuin opettajan henkilökohtainen ammatinhallinta, työtulokset, aikaisempi 
kokemus sekä työmarkkinoilla vallitseva kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

Tällöin osan henkilökohtaisesta palkasta voi muodostaa saatavuuslisä. Saa-
tavuuslisän vähimmäismäärä, joka maksetaan tekniikan ja liikenteen koulu-
tusala sijoitetulle opettajalle ja yliopettajalle, saadaan kertomalla yliopetta-
jan ja lehtorin työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka taulukon 
mukaisella kertoimella. 

Tehtävien vaihtuessa oikeus saatavuuslisään arvioidaan uudelleen.

5 § Muun kuin opettajan vähimmäispalkka

1. Erittäin vaativia tehtäviä tekevän pedagogisen hallinto-, johto-, suunnit-
telu-, kehittämis- ja asiantuntijahenkilöstön vähimmäispalkka on sama kuin 
vastaavan koulutusalan yliopettajalla.

2. Vaativissa 1. kohdan tehtävissä vähimmäispalkka on sama kuin vastaa-
van koulutusalan lehtorilla.

3. Muiden pedagogisten asiantuntijatehtävien vähimmäispalkka on enin-
tään 30 % pienempi kuin ao. koulutusalan lehtorilla.

4. Muulle kuin johtavassa asemassa olevalle maksettava lisätyökorvaus 
tunnilta saadaan jakamalla vuosipalkka luvulla 1600.

6 § Opettajan vapaajakso 

1. Opettajalle on annettava 2.5. – 30.9. välisenä aikana 8 viikon (56 kalente-
ripäivää) pituinen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Va-
paajakso voidaan antaa kahdessa osassa. Luonnonvarakoulutusalalla voidaan 
alan luonteesta johtuen poiketa edellä olevasta ajoituksesta.

2. Opettajalle on annettava 1.10. – 30.4. välisenä aikana 4 viikon (28 kalen-
teripäivää) pituinen vapaajakso ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta 
sopivana aikana (esim. joulun, uudenvuoden ja opiskelijoiden loman yhtey-
dessä) ja se voidaan antaa enintään neljässä jaksossa.

3. Henkilön suostumuksella voidaan vapaiden sijoitusajankohdista ja jakso-
tuksesta sopia toisin.

4. Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun opettajan palvelussuhteen päätty-
essä maksetaan opettajalle kesävapaakorvauksena jokaista palvelussuhteen 
keston ammattikorkeakoulun työpäivää (ma-pe) kohden korvaus, joka saa-
daan kertomalla päiväpalkka luvulla 0,18. Jos työsuhteeseen on sisältynyt
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2.5. - 30.9. vahvistettuja kesävapaapäiviä, vähennetään ne kesävapaakorva-
ukseen oikeuttavien päivien lukumäärästä. 

7 § Korvaus ilta/yö- ja viikonloppu-/arkipyhätyöstä

1. Kello 18.00 - 07.00 väliseen aikaan työaikasuunnitelmassa määrätystä 
työstä maksetaan työaikakorvaus, joka on vähintään 30 % 4 §:n 5 kohdassa 
lasketusta tuntipalkasta. Työaikakorvauksesta voidaan ao. henkilön kanssa 
sopia toisin.

2. Viikonloppuun tai arkipyhään työaikasuunnitelmassa määrätystä työstä 
maksetaan työaikakorvaus, joka on vähintään 50 % 4 §:n 5 kohdassa laske-
tusta tuntipalkasta. Työaikakorvauksesta voidaan ao. henkilön kanssa sopia 
toisin.

3. Edellä 1. ja 2. kohdan mukaista korvausta ei makseta johtavassa asemas-
sa olevalle 5 §:n 1. kohdassa tarkoitetulle henkilölle.

8 § Päätoimiset tuntiopettajat

1. Tuntiopettajan, jonka työaika on 2 §:n mukainen, palkka määräytyy sa-
moin perustein kuin yliopettajalla ja lehtorilla.

2. Osa-aikaisen tuntiopettajan työaika on vähintään 760 tuntia lukuvuodessa 
tai vähintään keskimäärin 19 tuntia viikossa. Osa-aikaisen tuntiopettajan 
omavalintaisen työajan ja –paikan osuus on 25 % työsopimuksen mukaisesta 
työajasta.

3. Osa-aikaisen tuntiopettajan palkka määräytyy 4 §:n mukaan ja se samassa 
suhteessa alempi kuin mitä hänelle määrätty työaika on täyttä työaikaa 
(1600 h) lyhyempi.

9. § Muut määräykset

Luottamusmiehenä toimivan työstä vapautus viikossa on työaikasuunni-
telmassa kaksinkertainen verrattuna opetushenkilöstön palkkauksesta ja 
työajasta tehdyn sopimuksen 26 §:n mukaiseen luottamusmiehen työstä 
vapautukseen. 

10 § Uuteen työaika- ja paikkausjärjestelmään siirtyminen (poistettu)
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11 § Siirtymäkauden aikana alle 1600 tunnin työajassa olleiden yliopettajien ja leh-
toreiden siirtyminen täyteen työaikaan

Ne yliopettajat ja lehtorit, joiden työaika on ennen 1.8.2007 ollut alle 1600 
tuntia, siirtyvät viimeistään 1.8.2008 täyteen työaikaan, mikäli se oppilai-
toksen toiminnallisista tai taloudellisista syistä on mahdollista.

Pöytäkirjamerkintä: Opettaja voi halutessaan sopia täyttä työaikaa 
pienemmästä työajasta. Niillä opettajilla, joiden työaika on vähem-
män kuin 2 §:n mukainen kokoaikainen työaika, on työsopimuslain 
mukainen oikeus saada lisätyötä työsopimuslain 2 luvun 5 §:n mu-
kaisesti. 
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