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LIITE 5 
B KANSANOPISTOT 

13 § Rehtorin palkka 

4 07 01 01 1  Rehtorin palkka määrätään paikallisesti palkkaluokkien C58–C63 puit-
teissa. 

14 § Rehtorin työaika ja opetusvelvollisuus 

1 mom. Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitok-
sen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. 

Pöytäkirjamerkintä 

Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan 
puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukai-
semmin tehdä muualla; lisäksi työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina. Näistä 
syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poi-
keten toimistotyöajasta. 

2 mom. Rehtorin opetusvelvollisuus vahvistetaan työvuosittain paikallisesti otta-
en huomioon opiston koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 325 
tunniksi. 

3 mom. Rehtorin vuosiloma määräytyy yleisen osan IV luvun 1 § 1 momentin 
mukaan. 

15 § Rehtorin määrävuosikorotus 

Rehtorilla on oikeus kahden palkkaluokan suuruiseen määrävuosikoro-
tukseen, mikäli hänellä on korkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakou-
lutasoa alemmassa valtion tai valtionosuuteen oikeutetussa kunnalli-
sessa tai yksityisessä koulussa tai oppilaitoksessa päätoimisena rehto-
rina, opettajana tai tuntiopettajana palveltua aikaa 20 vuotta. 

Opettajan palkka ja työaika vaihtoehto 1 

Soveltamisohje 

Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 2, voivat sopia vaihtoehto 
1 mukaiseen palkkaus- ja työaikaan siirtymisestä. 
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Opettajan palkka ja työaika vaihtoehto 2 

19 § Soveltamisala 

Vaihtoehtoa 2 sovelletaan niiden kansanopiston opettajien palvelussuh-
teen ehtoihin, joihin ei sovelleta vaihtoehtoa 1. 

Soveltamisohje 

Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 1, voivat sopia vaihtoehto 
2 mukaiseen palkkaus- ja työaikaan siirtymisestä. 

20 § Apulais- ja vararehtorina toimivan opettajan palkka 

4 07 04 02 0  Apulaisrehtorina tai vararehtorina toimivan opettajan palkka on C58. 

21 § Opettajan palkka 

Opettajan palkka määräytyy seuraavasti: 

Palkkaluokka 

4 07 04 02 1  ylempi korkeakoulututkinto C57 

4 07 04 02 2  alempi korkeakoulututkinto C56 

4 07 04 02 3  muu tutkinto  C52 

22 § Opettajan työaika ja vuosiloma  

1 mom. Opettajan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilai-
toksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Ko-
konaistyöaika jakaantuu opetukseen ja muuhun työhön. 

Pöytäkirjamerkintä 

Opettajan tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden tekeminen 
toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain tehtävistä, jotka voidaan tar-
koituksenmukaisemmin tehdä muualla. Lisäksi työmäärä vaihtelee työvuoden eri 
aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja 
päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta. 

2 mom. Opettajan vuosiloma määräytyy yleisen osan IV luvun 1 § 1 momentin 
määräysten mukaan. 

 


