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LIITE 6 A 
Yhteiset määräykset 

– – – 

5 § Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. 
4 09 01 02 4 Rehtorin rahamääräinen alkupalkka määrätään paikallisesti alla 

mainitun liukuman puitteissa. 

kalleusluokka I 15 219–20 439 
kalleusluokka II 14 800–19 876 

Jos oppilaitoksessa on enintään 120 opiskelijaa ja siellä annetaan 
ainoastaan yhden koulutusalan opetusta on alaraja kuitenkin 

kalleusluokka I 14 223–20 439 
kalleusluokka II 13 830–19 876 

2 mom. Rehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain 
ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet 
enintään 456 tunniksi. Monialaisen ammatillisen oppilaitoksen reh-
torin opetustuntimäärä voi olla enintään 320 tuntia. 

6 § Apulaisrehtorin palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. 
4 09 02 02 7 Jos oppilaitoksessa on kokonaispalkkauksessa oleva apulaisrehto-

ri, määrätään hänen alkupalkkansa paikallisesti alla mainitun liu-
kuman puitteissa:. 

kalleusluokka I 14 223–17 906 
kalleusluokka II 13 830–17 413 

2 mom. Apulaisrehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti luku-
vuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset 
olosuhteet 152–570 tunnin puitteissa. 

3 mom. Työnantaja voi harkintansa mukaan vähentää rehtorin varamiehek-
si määrätyn apulaisrehtorin oppituntien määrää 38–152 tunnilla 
vuodessa. Sama koskee myös niitä apulaisrehtoreita, jotka oppi-
laitoksia yhdistettäessä on siirretty ao. oppilaitosmuodon rehtorin 
virasta apulaisrehtorin virkaan tai apulaisrehtorina toimivaan lehto-
rin virkaan. 
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7 § Aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. Aikuiskoulutusjohtajan alkupalkka määrätään paikallisesti alla ole-
vien liukumien puitteissa: 

4 00 03 001  Ylempi korkeakoulututkinto 

kalleusluokka I 14 733–17 175 
kalleusluokka II 14 327–16 702 

4 00 03 00 2 Muu tutkinto 

kalleusluokka I 14 223–16 459 
kalleusluokka II 13 830–16 006 

2 mom. Aikuiskoulutusjohtajan opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti 
lukuvuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikal-
liset olosuhteet enintään 350 tunniksi. 

8 § Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. Jos oppilaitoksessa on kokonaispalkkauksessa oleva opin-
to-ohjaaja, määrätään hänen alkupalkkansa paikallisesti alla ole-
vien liukumien puitteissa: 

4 00 03 00 3  Ylempi korkeakoulututkinto 

kalleusluokka I 14 223–14 733 
kalleusluokka II 13 830–14 327 

4 00 03 00 4 Muu tutkinto 

kalleusluokka I 13 814–14 223 
kalleusluokka II 13 433–13 830 

2 mom. Opinto-ohjaajan opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti luku-
vuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset 
olosuhteet enintään 500 tunniksi. 

 


