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PERUSKOULU 

– – – 

5 § Oppilaanohjauksen lehtori 

– – – 

2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korote-
taan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 

– – – 

6 § Erityisopetuksen opettajan palkkaluokka  

1 mom. Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan palkkaluokkiin sijoittelu on 
seuraava: 

A B C 
4 03 04 01 2  Ylempi korkeakoulututkinto ja  

erityisopetusta antavan opettajan  
kelpoisuus      49 49 49 

4 03 04 01 4  Alempi korkeakoulututkinto ja  
erityisopetusta antavan opettajan 
kelpoisuus      47 49 48 

4 03 04 01 3  Erityisopetusta antavan opettajan  
kelpoisuus taikka  ylempi korkeakoulu- 
tutkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus    46 48 47 

4 03 04 01 6  Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan 
kelpoisuus      44 46 45 

4 03 04 01 7  Muu kuin edellä mainittu    40 40 41 

A = Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, myös kehitysvam-
maisille annettavassa opetuksessa 

B = Kuulovammaisten luokan/koulun erityisopettaja 
C = Erityisluokan (ESY) opettaja, jonka oppilaista vähintään 

puolet on yläastetta vastaavan luokan oppilaita 

– – – 
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7 § Luokanopettajan (luokanopetus) palkkaluokka 

– – – 

2 mom. Luokanopettajalle, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon 
ja jolla on aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, äidinkielessä, 
toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä maksetaan 
palkka 4 palkkaluokkaa suurempana kuin mitä edellä on mainittu ja 
jos kelpoisuus on muussa aineessa kuin edellä mainitussa, 3 palkka-
luokkaa suurempana. Ko. opettajalle ei makseta 3 momentin mukaista 
alkuopetuksen lisää eikä 19 §:n mukaista erikoistumislisäpalkkiota. 

– – – 

8 § Esiluokanopettajan palkka (uusi) 

1 mom. Esiluokanopettajan palkkaluokkiin sijoittelu on seuraava: 

4 03 04 02 0 Ylempi korkeakoulututkinto ja 
perus-/lukio-opetusta antavan 
opettajan kelpoisuus    C45 

4 03 04 02 1 Esiluokanopettajan kelpoisuus: 
1 luokanopettajan kelpoisuus, 
2 kasvatustieteen kandidaatin tutkinto  

(asetus 576/1995 11 §) tai 
3 lastentarhanopettajan tutkinto 
4 sosionomin tutkinto (AMK) ja sosiaali- 

kasvattajan ja sosiaaliohjaajan 
tutkinto      C44 

4 03 04 02 2 Muu kuin edellä mainittu    C35 

2 mom. Esiluokan opettajalle maksetaan alkuopetuksen lisänä peruspalkka 
yhtä palkkaluokkaa yllä olevaa korkeampana. 

3 mom. Jos 1 momentissa mainittu opettaja opettaa sekä erillistä esiluokkaa 
että muuta ala-asteen opetusryhmää, lasketaan opettajalle painotettu 
palkkaluokka esiopetustuntien ja muiden opetustuntien mukaisessa 
suhteessa. 

9–11 § poistetaan 
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Peruspalkkaan luettavat palkkaluokan korotukset 

12 § Määrävuosikorotus 

1 mom. Peruspalkaksi luettavaan määrävuosikorotukseen oikeuttaa korkea-
koulussa, yliopistossa tai korkeakoulutasoa alemmassa valtion tai val-
tionosuuteen oikeutetussa kunnallisessa tai yksityisessä koulussa tai 
oppilaitoksessa päätoimisena rehtorina, opettajana tai oppilaskodin-
hoitajana palveltu aika. 1.8.2001 alkaen määrävuosikorotukseen oi-
keuttaa myös päiväkodissa annettava sellainen perusopetuslain mu-
kainen esiopetus, jonka laajuus vuositasolla on vähintään 608 tuntia 
tai viikossa keskimäärin 16 tuntia. Lisäksi määrävuosikorotukseen hy-
väksytään päätoiminen ulkomailla suoritettu opettajapalvelu samoin 
edellytyksin kuin palvelulisässä. 

– – – 

19 § Erikoistumislisäpalkkio 

– – – 

2 mom. Erikoistumislisäpalkkiota ei makseta erityisluokanopettajalle (4 03 04 
01 6), jolla on perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus. Al-
kuopetuksen erikoistumislisäpalkkiota ei makseta vaikeimmin kehitys-
vammaisten opetuksessa. 

– – – 

46 § Opettajatyöpäivät sekä eräät työaikaa lyhentävät arkipyhät 

– – – 

uusi 
2 mom. Työnantaja voi määrätä, että 1 momentissa mainitun opinto- ja suun-

nittelutyöajan lisäksi viranhaltija osallistuu suunnittelu-, koulutus- ja 
työyhteisön kehittämiseen varsinaisten koulupäivien ja muun määrä-
tyn työvelvollisuuden lisäksi enintään kaksi päivää (enintään 12 tuntia) 
lukuvuodessa. 

uusi 
3 mom. 2 momentissa tarkoitettuna päivänä työajan pituus on 6 tuntia ja kehit-

tämispäivä on ajoitettava välittömästi lukukauden työajan päättymi-
sen/alkamisen yhteyteen. Jos kehittämispäiviä on lukuvuodelle mää-
rätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää kahtena kolmen tunnin op-
pilastyöpäiville ajoitettavana tilaisuutena, jos työnantaja katsoo sen 
tarkoituksenmukaiseksi. Kehittämispäivästä opettajalle maksetaan 
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päiväpalkka. Maksatus tapahtuu ko. työpäivää seuraavan kuukauden 
palkanmaksun yhteydessä. 

Soveltamisohje 2 momentin mukaisiin opettajapäiviin osallistuu, sen mukaan kuin työnantaja 
määrää, koko kunnan opettajisto (esim. opetussuunnitelmien päivittämispäivä, 
koulutyön arvioinnin perusteet -päivä, työyhteisön kehittämispäivä), osa kunnan 
opettajista esim. yläasteen opettajat tai osa jonkin koulun opettajista (koulujen 
välinen yhteistyön kehittämisryhmä jne.). Vastaavien mm. koululainsäädännön 
tarkoittamien asioiden työstämiseen voi luonnollisesti käyttää 1 momentin mukai-
sia opettajatyöpäiviä, lukuvuoden aikana pidettäviä opettajakokouksia sekä opet-
tajan viikoittaista suunnittelutyöaikaa. Opettajatyöpäiviä ei tulisi pääsääntöisesti 
ajoittaa lauantaille. 

uusi 
4 mom. Työnantaja voi määrätä, mikäli katsoo tarvitsevansa koulun kehittä-

mistyötä edellä 1–2 momentin, 16 §:n ja 40 §:n työaikojen ja resurssin 
lisäksi, opettajalle em. työtä ja siitä maksetaan ylituntipalkkioperus-
teen mukainen palkkio siten, että1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä yli-
tuntipalkkiota. 

– – – 

IV  TUNTIOPETTAJAT  

59 § Palkkaluokka, opetus- ja yhteissuunnittelutyöaika 

– – – 

2 mom. Tuntiopettajan palkkaluokat ovat seuraavat: 

– – – 

Erityisopetus 

– – – 

4 03 07 04 8  Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan  
kelpoisuus      C44 

– – – 

Kuulovammaisten opetus 

– – – 

4 03 07 05 4  Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan  
kelpoisuus      C46 
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– – – 

Erillisen esiopetusryhmän opetus 

4 03 07 06 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/ 
lukio-opetusta antavan opettajan 
kelpoisuus      C45 

4 03 07 06 3 Luokanopettajan kelpoisuus, 
kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 
(asetus 576/1995 11 §), 
lastentarhanopettajan tutkinto, 
sosionomi AMK ja sosiaalikasvattaja, jolla  
on esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus C44 

4 03 07 06 4 Muu kuin edellä mainittu    C35 

– – – 

4 mom. Ala-asteella opettavaan päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan mitä 
7 §:n 2–4 momenteissa on määrätty. Samoin erillisellä esiluokalla 
opettavaan päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan 8 §:n 2 momen-
tissa mainittua lisäpalkkiota. 

– – – 

8 mom. Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen (oppilaan kotikielen) sekä suo-
mea toisena kielenä (S2) opettavalle tuntiopettajalle maksetaan, ellei 
tästä pykälästä muuta johdu, palkkioperusteen C42/19 mukainen 
palkkio. 

– – – 


