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LIITE 13 
AMMATTIKORKEAKOULU 

1 § Soveltamisala 

Vakinaisen ammattikorkeakoulun kokoaikaisen yliopettajan ja lehtorin 
palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen ja kunnallisen ope-
tusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Lisäksi palve-
lussuhteen ehtona sovelletaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- 
ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä lukuun ottamatta lomarahaa 
koskevia määräyksiä. 

Liitettä sovelletaan uuteen, palvelukseen otettavaan opettajaan. Liite 
koskee myös sellaista ammattikorkeakoulun palveluksessa ollutta van-
haa opettajaa, jonka kanssa työnantaja on sopinut tämän liitteen mu-
kaiseen palkkaus- ja työaikajärjestelmään siirtymisestä. 

Soveltamisohje 

Mitä tässä sopimuksessa on sovittu yliopettajan ja lehtorin viranhaltijan palvelus-
suhteen ehdoista sovelletaan myös muulla virkanimikkeellä työskentelevään hen-
kilöön, jonka tehtävät on samat kuin yliopettajalla ja lehtorilla. 

Sellaisen ammattikorkeakoulun palveluksessa olleen vanhan opettajan, jonka 
kanssa työnantaja ei ole sopinut tämän liitteen mukaiseen palkkaus- ja työaika-
järjestelmään siirtymisestä, palvelussuhteen ehdot määräytyvät 15.1.2000 voi-
massa olleiden OVTES (OVTES 1999) liitteiden 7–19 mukaan, lukuun ottamatta 
sosiaali- ja terveysalan opettajaa, jonka palvelussuhteen ehdot määräytyvät  
OVTES 2001–2002 liitteen 10 mukaan sekä metsä- ja puutalousopettajaa, jonka 
palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES 2001–2002 liitteen 11 mukaan. 

2 § Yliopettajan ja lehtorin työaika 

1 mom. Vuosityöaika on 1 600 tuntia, joista 400 tunnin osalta opettaja saa mää-
rätä tehtävän työn ajan ja paikan. 

Soveltamisohje 

Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla työnantaja voi sijoittaa määrättävissään 
olevaa työaikaa 35 viikolle vuodessa. Työaika voidaan sijoittaa myös useammille 
viikoille, siten kuin siitä sovitaan ao. opettajan kanssa. Tässä tarkoitetun opettajan 
työaikasuunnitelmassa vahvistettu työn tekemisen ajan ja paikan suhteen valin-
nainen työaika on 1 momentista poiketen enintään 600 tuntia.  
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3 § Yliopettajan (4 22 04 00 1) ja lehtorin (4 22 04 00 2) vähimmäispalkka 

1 mom. Yliopettajan vähimmäispalkka kuukaudessa määräytyy palveluvuosien 
mukaan seuraavasti: 
 Koulutusala 

 

Palkka 

tekniikka ja 
liikenne 

hallinto ja 
kauppa; 
opettajan-
koulutus 

muut 
koulutus-
alat 

alkupalkka vähintään 

 I kalleusluokka 20 100 15 426 14 362 

 II kalleusluokka 19 700 15 002 13 938 

4 palveluvuoden jälkeen vähintään 

 I kalleusluokka 21 400 16 198 15 081 

 II kalleusluokka 21 000 15 751 14 634 

7 palveluvuoden jälkeen vähintään 

 I kalleusluokka 22 200 17 008 15 835 

 II kalleusluokka 21 800 16 538 15 365 

10 palveluvuoden jälkeen vähintään 

 I kalleusluokka 22 500 19 603 17 792 

 II kalleusluokka 22 000 18 980 17 265 

15 palveluvuoden jälkeen vähintään 

 I kalleusluokka 24 600 22 505 20 204 

 II kalleusluokka 24 100 21 794 19 605 

Pöytäkirjamerkintä 

Tekniikan ja liikenteen koulutusalan yliopettajan vähimmäispalkka 20 palvelu-
vuoden jälkeen on I kalleusluokassa 26 000 mk/kk ja II kalleusluokassa 25 400 
mk/kk. 

Jos tekniikan ja liikenteen koulutusalan yliopettaja on suorittanut työtehtäviensä 
hoitamista ja osaamista hyödyttävän tohtorintutkinnon, vähimmäispalkka on edel-
lä mainittua 4 % korkeampi. 
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2 mom. Lehtorin vähimmäispalkka kuukaudessa määräytyy palveluvuosien mu-
kaan seuraavasti: 

 
 
Koulutusala 

 

Palkka 

tekniikka ja 
liikenne 

hallinto ja 
kauppa 

muut koulutus-
alat 

alkupalkka vähintään 

I kalleusluokka 17 900 14 256 13 406  

II kalleusluokka 17 600 13 938 13 191 

4 palveluvuoden jälkeen vähintään 

I kalleusluokka 19 500 14 969 14 075  

II kalleusluokka 19 100 14 634 13 852 

7 palveluvuoden jälkeen vähintään 

I kalleusluokka 20 100 15 717 14 778  

II kalleusluokka 19 800 15 365 14 545 

10 palveluvuoden jälkeen vähintään 

I kalleusluokka 21 600 17 685 16 417 

II kalleusluokka 21 200 17 209 16 155 

15 palveluvuoden jälkeen vähintään 

I kalleusluokka 23 400 20 173 18 445 

II kalleusluokka 23 000 19 617 18 152 

Pöytäkirjamerkintä 

Tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtorin vähimmäispalkka 20 palveluvuoden 
jälkeen on I kalleusluokassa 24 000 mk/kk ja II kalleusluokassa 23 500 mk/kk. 

Jos tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtori on suorittanut työtehtäviensä hoi-
tamista ja osaamista hyödyttävän tohtorintutkinnon, vähimmäispalkka on edellä 
mainittua 4 % korkeampi. 

 


