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AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS
1§

Soveltamisala
Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,
johon kuuluvat
–
–
–
–
–

2§

rehtorit ja apulaisrehtorit,
kokoaikaiset opettajat,
osa-aikaiset opettajat,
sivutoimiset tuntiopettajat sekä
koulutuksen/opetuksen suunnittelijat, joiden työsopimuksen
mukaisiin tehtäviin kuuluu myös opetusta.

Rehtori ja apulaisrehtori
Rehtorin ja apulaisrehtorin palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Palvelulisä järjestelmä on OVTES:n yleisen osan mukainen.

3§

Koko- ja osa-aikainen opettaja
Koko- ja osa-aikaisen opettajan työaika on seuraava:
1

Säännöllinen viikoittainen työaika:
kokoaikainen opettaja

38 ¼ tuntia

osa-aikainen opettaja

16–38 ¼ tuntia

Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu tämän liitteen mukaiseen tuntimäärään enintään 1 vuoden tasoittumisjakson aikana.
Tasoittumisjakson työaika voidaan ylittää (lisätyö).
Arkipyhäviikkojen työaika määräytyy soveltuvin osin KVTES III luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti.
2

Työaikakorvaukset
Edellä 3 § 1 kohdassa tarkoitettu lisätyö korvataan maksamalla opettajalle tuntia kohden jäljempänä tässä kohdassa määritelty tuntipalkka.
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Jos maanantain ja perjantain välinen säännöllinen työaika sijoitetaan
klo 18.00–22.00 väliseen aikaan, maksetaan näistä tunneista 15 %
rahakorvaus (iltatyökorvaus). Sama korvaus maksetaan lauantaisin
klo 07.00–22.00 välisenä aikana tehdystä työstä (lauantaityökorvaus).
Sunnuntaisin ja yöllä klo 22.00–07.00 välisenä aikana tehdystä työstä
maksetaan 30 % rahakorvaus (sunnuntai- ja yötyökorvaus).
Em. rahakorvaukset lasketaan korottamattomasta tuntipalkasta, mikä
saadaan jakamalla opettajan jäljempänä 3 ja 4 kohtien mukaan määräytyvä kuukausipalkka luvulla 163. Osa-aikaisen opettajan tuntipalkan määrittelyssä käytetään sitä kokoaikaisen opettajan kuukausipalkkaa, josta ao. opettajan osa-aikapalkka on laskettu.
Rahakorvaus on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan
työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.
3

Palkkaus
Kelpoisuusehdot täyttävän opettajan palkkahinnoittelu:
mk/kk

4 30 04 00 4

Ylempi korkeakoulututkinto

15 348–18 021

4 30 04 00 5

Alempi korkeakoulututkinto,
ammattikorkeakoulututkinto
ja insinöörin tutkinto

14 582–16 716

4 30 04 00 6

Opistoasteen tutkinto

12 294–14 103

4 30 04 00 7

Muu tutkinto

11 387–12 847

Jos opettajalla ei ole opettajan tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta,
noudatetaan edellä olevia asteikkoja 30 %:lla alennettuina.
Päätettäessä palkan suuruutta asteikon puitteissa on otettava huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus sekä työntekijän taito ja kyky.
Soveltamisohje Jos työsuhteen aikana suoritetusta koulutuksesta johtuen opettajan työkyky- ja -

taito työnantajan arvion mukaan lisääntyvät (esim. tutkintomestarikoulutus), tarkistetaan palkkausta asteikon puitteissa.
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Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on siinä suhteessa kokoaikaisen opettajan palkkaa alempi kuin hänen viikoittainen työaikansa on
kokoaikaisen opettajan työaikaa (38 ¼) lyhyempi.
Jos osa-aikaisen opettajan palkallisen työloma-ajan viikoittaista työaikaa ei ole tiedossa, maksetaan opettajalle palkka edellisen vuosineljänneksen keskimääräisen työajan mukaan.
4

Määrävuosikorotus
Opettajalle maksetaan määrävuosikorotus peruspalkan ja edellisten
määrävuosikorotusten yhteismäärästä seuraavasti:
4
7
10
15
20

vuoden
"
"
"
"

5%
5%
5%
5%
4%

Määrävuosikorotukseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan se aika, jonka
hän 18 vuotta täytettyään on ollut päätoimiseksi katsottavassa virkatai työsopimussuhteessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä opettajan työsopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa.
Tehtävistä on katsottava olevan olennaista hyötyä ainakin, jos palveluaika käsittää työskentelyn rehtorina, opettajana tai päätoimisena
tuntiopettajana julkisyhteisön palveluksessa. Muusta kuin opettajana
palvellusta ajasta voidaan ottaa huomioon enintään 5 vuotta.
Soveltamisohje 3 §:n 3 kohdan mukaiseen kuukausipalkkaan lisätään määrävuosikorotukset,

mitkä lasketaan ns. korkoa korolle periaatteella siten, että ensimmäinen määrävuosikorotus lasketaan peruskuukausipalkasta, toinen peruskuukausipalkan ja
ensimmäisen määrävuosikorotuksen summasta jne.
Määrävuosikorotukseen oikeuttavasta opetustyöstä palveluajaksi hyväksytään
sellainen palvelu, jossa opettaja on tehnyt opettajan tavanomaisia tehtäviä 16
tuntia viikossa kuukauden tasoitusjaksossa.
Oman yrityksen palvelu voidaan hyväksyä, mikäli kyseessä on työsopimussuhde
yritykseen ja mikäli olennaisen hyödyn edellytys täyttyy; pelkkä omistussuhde ei
siis riitä.
Koulutusta ei hyväksytä määrävuosikorotuksiin oikeuttavaksi ajaksi.
Määrävuosikorotus maksetaan siihen oikeuttavan palvelun täyttymistä seuraavan kuukauden alusta lukien.
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Opettajan, joka on aikuiskoulutuskeskuksen palveluksessa 31.1.2000,
palvelulisäaika määräytyy ao. palvelussuhteessa tällöin voimassa olleiden määräysten mukaan 31.1.2000 saakka.
Soveltamisohje 31.1.2000 palveluksessa olleiden opettajien palvelulisäaikoja ei lasketa uudel-

leen, vaan hyväksytään sellaisenaan palvelulisään oikeuttavaksi ajaksi koko sen
ajan, kun opettajat ovat ao. palvelussuhteessa. Heidän palvelulisäaikansa alkaa
kertyä uusien säännösten mukaan 1.2.2000 lukien, ellei heillä jo vanhojen säännösten mukaan ole tällöin oikeutta 20 palveluvuoden perusteella täyteen määrävuosikorotukseen.

5

Tämän liitteen ohella noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:
I luku

Yleinen osa, 5–8 §

II luku

Palkkaus, 1 §, 3 § 3 mom., 11 §, 12 §, 16 §, 17 §,
20 §: Osa-aikaiselle opettajalle, maksetaan palkka viimeistään seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä. Paikallisesti voidaan sopia myös KVTES:n 20 §:n mukaisen palkanmaksuajankohdan noudattamisesta.
21 §:n 1 ja 3 mom., 22 §

III luku

Työaika, 1 §, 4 § 2 mom. 4 ja 5 kohta, 25 §

IV luku

Vuosiloma

Vuosilomapalkkaa laskettaessa KVTES:n mukaisena varsinaisena
kuukausipalkkana pidetään peruspalkkaa määrävuosikorotuksineen.
Vuosilomaluvun 13 §:n 2 momentin mukaista vuosilomapalkan lisäystä laskettaessa otetaan KVTES:n määräyksistä poiketen huomioon
tämän liitteen 2 §:n 2 kohdan mukaiset ilta-, lauantai-, sunnuntai- ja
yötyökorvaukset.
V luku
VI luku
VII luku
VIII luku
IX luku
Liite 17
4§

Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat, 1–15, 17–20 §
Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
Luottamusmiehet
Lomauttaminen
Osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen 1–11 §
Matkakustannusten korvaukset

Sivutoimiset tuntiopettajat
Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen työaika on alle 16 tuntia viikossa.
Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan jokaiselta pidetyltä oppitunnilta erikseen sovittu tuntipalkka. Tuntipalkan määräämisessä tulee
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ottaa huomioon asianomaisen opettajan ammattialan koulutus, työkokemus, opettajakoulutus, opetettava aine ja opetuksen teoria/käytännön painotteisuus sekä työsuhteen kesto.
Sivutoimisella tuntiopettajalla on oikeus työsopimuslain nojalla sairausajan palkkaan ja vuosilomalain nojalla vuosilomaan ja/tai lomakorvaukseen.
Tämän liitteen ohella sivutoimisiin tuntiopettajiin noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:
I luku 2 § 2 mom. ja 5–8 §
II luku 20 §: Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan palkka viimeistään seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä.
V luku 7–8 §, 10 §, 13–16 § ja 20 §
VII–VIII luvut
IX luku 2–11 §
Liite 17
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