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AMMATTIOPPILAITOS 

1 § Soveltamisala 

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: 

– tekniikan ja liikenteen ala lukuun ottamatta merenkulku- tai tek-
nillisissä oppilaitoksissa annettavaa koulutusta 

– matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

– sosiaali- ja terveysalaan kuuluvassa kauneudenhoitokoulutuk-
sessa 

– kulttuurialaan kuuluvassa käsi- ja taideteollisuuskoulutuksessa 

– luonnonvara-alaan kuuluvassa maatila-, puutarha- ja kalatalous-
koulutuksessa. 

2 mom. 1.8.2000 alkaen sellaisilla 1 momentin mukaisilla koulutusaloilla toi-
miva opetushenkilöstö, johon on sovellettu OVTES:n 1999 liitettä 8 
(hotelli- ja ravintolaoppilaitos), liitettä 11 (käsi- ja taideteollisuusoppi-
laitos), liitettä 12 (koti- ja laitostalousoppilaitos) tai liitettä 13 (maata-
lousoppilaitos), siirtyy tämän liitteen soveltamisen piiriin jäljempänä 
ilmenevin poikkeuksin. 

– – – 

VIRANHALTIJAT 

2 § Lehtorin palkka ja opetusvelvollisuus 

1 mom. Lehtorin palkkaluokat ja viikoittainen opetusvelvollisuus ovat seuraa-
vat: 

  Palkka-
luokka 

Opetustunnit 
viikossa 

Opetustunnit 
vuodessa 

 LEHTORI  
(ammatilliset aineet) 

   

4 09 04 001 Soveltuva ylempi korkea- 
koulututkinto 

C51 24 912 

– – –     
4 09 04 00 4 Teknikon tutkinto tai vastaava 

(työnopetus) 
C39 25 950 
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– – – 

Pöytäkirjamerkintä 

Yllä oleva hinnoittelu sisältää sekä uuden opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
asetuksen (986/1998) 13 ja 14 §:n että aikaisemmin voimassa olleiden kelpoi-
suusasetusten mukaisen pätevän opettajan viransijoituspalkkaluokan. 

1.8.2000 alkaen tämän liitteen soveltamisen piiriin tulevat sellaiset liitteen11 
opettajat, joilla on opistoasteen tutkinto ja alempi korkeakoulututkinto, rinnaste-
taan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 2. Soveltuvan opistoasteen tutkinnon suorit-
tanut liitteiden 11–13 opettaja tai Opetushallituksen hyväksymän tutkinnon suorit-
tanut liitteen 8 opettaja rinnastetaan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 3. 

2 mom. Työnantajan määrättävissä olevien opetus- ja koulutustyöpäivien las-
kennallinen lähtökohta lukuvuodessa on 195 työpäivää. Jos itsenäi-
syyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä sattuu muuksi arkipäiväksi kuin 
lauantaiksi, vähennetään työpäiviä vastaavalla päivien määrällä, jol-
loin laskennallisia työpäiviä lukuvuodessa on joko 193 tai 192. Näistä 
työpäivistä vähintään viisi on koulutustyöpäivää. 

Soveltamisohje Muuksi  arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä loppiainen ja va-
punpäivä vähentävät vuotuista opetusvelvollisuutta kukin yhden päivän opetus-
velvollisuutta vastaavalla tuntimäärällä. 

Oppitunti on 60 minuutin pituinen jakso, johon sisältyy enintään 15 
minuuttia kestävä välitunti. Työnopetuksessa välitunti on kuitenkin 
enintään 15 minuuttia kahdessa oppitunnissa. 

Luonnonvara-alalla opettajan kokonaistyövelvollisuus on 36¼ tuntia 
viikossa ja työajan lukuvuosittaisessa sijoittelussa noudatetaan voi-
massa olevaa vakiintunutta käytäntöä. 

– – – 

Vanha 4 momentti poistetaan. Opistoasteen jäljellä olevaan opetuk-
seen noudatetaan OVTES 1999 vastaavaa määräystä. 

– – – 

4 § Määrävuosikorotus 

– – – 
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3 mom. Määrävuosikorotukseen oikeuttavat vuodet ja määrävuosikorotuksen 
palkkaluokat ovat seuraavat: 

5 v 10 v 15 v 20 v 

Lehtori  1C 1C 2C 2C 

– – – 

TUNTIOPETTAJAT 

15 § Tuntiopettajan palkka 

1 mom. Tuntiopettajien palkkaluokat ovat seuraavat:  
 AMMATILLISET AINEET 

 
 

 
4 09 07 01 5  

 
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

 
C51 

 
4 09 07 01 6  

 
Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, 
insinöörin- tai rakennusarkkitehdin 
tutkinto 

 
 
C48 

– – –   
 
4 09 07 01 8  

 
Teknikon tutkinto tai vastaava 
(työnopetus) 

 
 
C39 

– – – 

19 § Siirtymäsäännös 1.8.2000 tämän sopimuksen piiriin  
siirtyville opettajanviran haltijoille 

1 mom. Jos siirrettävän opettajanviran haltijan kokonaisansio 31.7.2000 on 
suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.8.2000 alkaen laskettava 
uusi kokonaisansio, muodostuu erotuksesta henkilökohtainen palkan-
lisä. 

2 mom. Tämän pykälän 1 momentin mukaiset henkilökohtaiset palkanlisät 
poistuvat viran palkkaluokassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai 
viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan. 

– – – 


