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LIITE T2 
KANSALAIS- JA KANSANOPISTOJEN TUNTIOPETTAJAT 

– – – 

4 § Tuntipalkkiot 

1 mom. Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat: 

  I kalleusluokka II kalleusluokka 

4 30 07 03 0 a) ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittanut tun-
tiopettaja 124 mk 120 mk 

4 30 07 03 1 b) tuntiopettaja ,jolla on 
muu asetuksen 
(986/1998) mukainen 
tutkinto tai kelpoisuus 116 mk 114 mk 

4 30 07 03 2 c) muu tuntiopettaja 110 mk 108 mk 

2 mom. Toimivaltainen viranomainen vahvistaa alansa opetusta antavan taiteili-
jan palkkioperusteen ryhmän a), b) tai c) mukaan riippuen siitä arvos-
tuksesta ja tunnustuksesta, minkä taiteilija työllään on maan rajojen ul-
kopuolella, valtakunnallisesti tai alueellisesti saavuttanut. 

3 mom. Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden 
omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon laa-
juiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään ai-
kuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio 
kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. 

Soveltamisohje 

Jos tuntiopettajalle on maksettu aikaisemman työehtosopimuksen mukainen pä-
tevyyslisä 4 palkkaluokan suuruisena, hänellä säilyy 5 %:n suuruinen henkilökoh-
tainen lisä niin kauan kuin hän on yhtäjaksoisesti tuntiopettajana samassa opis-
tossa. 

4 mom. Opiston kuoron- ja orkesterinjohtajalle maksetaan tuntipalkkio b) kohdan 
perusteen mukaan, ellei hänen palkkioperusteeseensa ole sovellettava 
edellä a) kohdan määräystä. 

5 mom. Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti. 
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5 § Määrävuosikorotus 

Vähintään 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme 
vuotta opettanut vähintään edellä mainitun tuntimäärän verran yhdessä 
omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan tuntipalkkio 
6 % korkeampana. Määrävuosikorotuksen myöntämisen edellytyksenä 
on, että sitä haetaan kirjallisesti. Oikeus määrävuosikorotukseen alkaa 
seuraavan kuukauden alusta, jona määrävuosikorotukseen oikeuttava 
palvelusaika on täyttynyt. Jollei määrävuosikorotusta koskevaa kirjallista 
hakemusta ole esitetty kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle kahden 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona määrävuosi-
korotus olisi ollut maksettava, on oikeus siihen menetetty. Määrävuosi-
korotukseen oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa ei oteta huomioon 
30 päivää lyhyempiä palvelusaikoja. Palvelusajan vähennykseksi ei 
lueta vuosiloma- eikä työloma-aikaa siltä osin kuin se ei saman kalente-
rivuoden aikana ylitä 30 päivää eikä tämän ylittävääkään työlomaa sikäli 
kuin asianomaiselle on myönnetty palkkaetuja. 

6 § Vuosilomakorvaus ja lomaraha 

1 mom. Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen 
määräytyy vuosilomalain säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus 
maksetaan opiston työkauden tai työsuhteen päättyessä. Vuosiloma-
korvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys 
korvauksen perusteesta. 

2 mom. Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai 
lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hä-
nellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.  

 


