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Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017)
sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Sopimusmuutokset

Sopimusmuutoksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelu-
tulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi OVTES:n piirissä olevan henki-
löstön osalta.

Tässä yleiskirjeen soveltamisohjeessa käydään läpi muuttuneet sopimus-
määräykset, jotka on koottu tämän yleiskirjeen liitteeseen 3. Ko. liite sisäl-
tää ainoastaan kilpailukykysopimuksesta johtuvat muutokset. Näiden lisäk-
si on tehty joitain teknisiä, tulkintaan vaikuttamattomia korjauksia, kuten
ammattikorkeakouluosion poistuminen OVTES:sta

Suurin osa muuttuneista määräyksistä liittyy vuosittaisen työajan pidentä-
miseen keskimäärin 24 tunnilla. Työajan pidennys on kohdennettu kaikille
opettajaryhmille tasapuolisesti osa-aikaisuus ja palvelussuhteen pituus
huomioiden. Työajan pidennys kohdistuu muuhun kuin opetustyöhön.

Sopimuskaudella ei tehdä palkantarkistuksia. KT:n kotisivuilta löytyvät
palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien ovat voimassa sopimuskauden loppuun
31.1.2018 asti.

Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahan vähentäminen 30 prosentilla
koskee niitä OVTES:n piirissä olevia, joilla on oikeus lomarahaan. Vähen-
tämisestä on sovittu erillisellä, kaikkia kunta-alan sopimuksia koskevalla
virka- ja työehtosopimuksella. Sopimus on tämän yleiskirjeen liitteessä 1
(allekirjoituspöytäkirjan liite). OVTES:n lomarahaa koskeviin määräyksiin
on lisätty 1.2.2017–30.9.2019 voimassa oleva em. lomarahasopimukseen
viittaava soveltamisohje.

OVTES:n määräaikaisia määräyksiä on jatkettu sellaisenaan 31.7.2018
asti.

OVTES:n piirissä oleviin opettajiin sovelletaan kunnallisten sopimusalojen
yhteistä ohjeistusta paikallisen sopimisen edistämisestä. Ohjeistus on osa
KT:n yleiskirjettä 7/2016. Työaikapankkia koskevia kunta-alan yleisiä oh-
jeita ei sovelleta OVTES:n piirissä oleviin.

Sopimusmuutokset sisältävä OVTES 2017 tullaan julkaisemaan painettu-
na kirjana tammikuussa 2017.

Sopimusmuutosten voimaantulo

Sopimusmuutokset tulevat voimaan sopimuskauden alkaessa 1.2.2017 tai
1.8.2017. Voimaantulo ilmenee tästä soveltamisohjeliitteestä sekä kunkin
muuttuneen sopimusmääräyksen kohdalla (yleiskirjeen liite 3). Mikäli
OVTES 2017 sopimuskirjan sopimustekstissä ei ole voimaantulopäivää,
tulee määräys voimaan 1.2.2017.
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1.2.2017 voimaan tulevien työaikamääräysten osalta työaikasuunnitelmia
muutetaan kesken lukuvuoden huomioiden työajan lisääntyminen. Työ-
aikasuunnitelman muuttamista ohjeistetaan tarkemmin jäljempänä kunkin
muuttuneen määräyksen kohdalla.

OSIO A

YLEINEN OSA

33 § Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma

Lomaraha lasketaan 1.2.2017–30.9.2019 erillisen, lomarahan vähentämis-
tä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Opettajan laskennal-
lisen vuosiloman päivien määrä säilyy ennallaan. Tätä varten on 3 mo-
menttiin lisätty asiaa selventävä, 1.2.2017–30.9.2019 voimassa oleva so-
veltamisohje.

34 § Lomaraha

Pykälään on lisätty 1.2.2017–30.9.2019 voimassa oleva soveltamisohje,
jossa viitataan erilliseen, lomarahan vähentämistä koskevaan virka- ja
työsopimukseen. Ko. sopimus on OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitteenä
(tämän yleiskirjeen liite 1).

OSIO B

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET

Rehtori- ja apulaisrehtoriviran haltijoiden kilpailukykysopimuksen mukainen
työajan pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta (9
§ ja 12 §). KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pi-
dentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien. Pidentynyt työaika tulee
huomioida rehtorin ja (virka-)apulaisrehtorin työaikasuunnitelmassa ja työ-
ajan seurannassa.

13 § Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran työaika

Oppilaanohjauksen lehtorin viran 1 momentin mukaista työaikaa on nos-
tettu 1221 tunnista 1245 tuntiin 1.2.2017 lukien. Kokonaisen lukuvuoden
aikana työaika pidentyy 24 tuntia. Työajan pidennys kohdistuu kokonai-
suudessaan työnantajan ajan ja paikan suhteen määrättävissä olevaan ai-
kaan. Luokkaopetuksen ja kesäkeskeytysajan tuntimääriä (2 momentti) ei
ole muutettu.

14 § Opettajatyöpäivät
Pykälään on lisätty viisi uutta momenttia, joista 9. momentti on määraikai-
nen ajalle 1.2.–31.7.2017. Määräykset koskevat opettajan lisääntynyttä
työaikaa. Uudet momentit eivät muuta tämän pykälän 1 mom. sisältämien
kolmen opettajatyöpäivän (ns. VESO -päivät) eikä 2–3 momentin kahden
lisäpäivän soveltamista. Vuonna 2017 voimaan tulevat uudet momentit
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toimivat omana kokonaisuutenaan ja vanhat VESO -päivämääräykset
omanaan.

Uusien momenttien 5–9 perusteella määrätään kilpailukykysopimuksen 24
tunnin työajan lisäys yleissivistävän koulutuksen opettajille. Työvelvoitteen
määrään vaikuttaa opettajan virkasuhteen pituus ja opetustuntimäärä.
Työvelvoitetta tulee lisää kaikille opettajille pois lukien päätoimiset opetta-
jat, joiden palvelussuhde kestää alle 19 viikkoa sekä ne sivutoimiset tun-
tiopettajat, jotka opettavat alle 10 vuosiviikkotuntia ja joiden palvelussuhde
kestää vähemmän kuin lukuvuoden työajan.

Uusien momenttien 5–9 työvelvollisuus määritellään sisällöltään ”opinto-,
suunnittelu- tai muuksi opettajatyöksi”. Muuksi opettajatyöksi on 5 momen-
tin soveltamisohjeessa määritelty työ, joka ei voi olla opetusvelvollisuuteen
luettavaa työtä eikä työtä, josta OVTES sisältää korvausperusteen. Raja-
uksen tarkoitus on estää tilanteet, jossa työvelvoitteen teettäminen korvaa
jonkin OVTES:n mukaisen rahana maksettavan korvauksen/palkkion ja
johtaisi näin palkan pienentymiseen.

Määräyksen momentit 5–8 tulevat voimaan 1.8.2017. Vähintään lukuvuo-
deksi otettujen viranhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien työvelvoite
on 24 tuntia. Lukuvuoden työajaksi otetuilla työvelvoite on 20 tuntia. Tästä
työajasta määrätään 12 tuntia oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina.
Perustellusta syystä tätä työaikaa voidaan kuitenkin määrätä pidettäväksi
korkeintaan yhtenä 6 tunnin päivänä, joka sijoitetaan oppilastyövuoden
ajalle lauantaipäiväksi.

Uusien momenttien 6–8 työvelvollisuutta voidaan käyttää myös yhteis-
suunnitteluaikana liitteiden 1, 2 ja 3 määräysten mukaan. Momentin 5 pii-
rissä olevilla tulee yhteissuunnitteluna käyttää 12 tuntia 24 tunnista (tois-
taiseksi voimassa olevat palvelussuhteet sekä määräaikaiset vähintään
lukuvuodeksi otetut) tai 8 tuntia 20 tunnista (määräaikaiset lukuvuoden
työajaksi otetut).

Momentti 9 on voimassa 1.2.2017–31.7.2017. Työaikaa voidaan lisätä vä-
hintään lukuvuodeksi otetuille viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille
enintään 10 tuntia ja lukuvuoden työajaksi otetuille enintään 8 tuntia. Työ-
aika määrätään pidettäväksi oppilastyöpäivinä opinto- suunnittelu- tai
muuna opettajatyönä tai yhteissuunnitteluaikana.

OSIO B Liite 1

PERUSKOULU

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2018

Pykälän määräaikaa on jatkettu 31.7.2018 asti.

6a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017)

Yhteissuunnittelua koskevaan määräykseen on lisätty uusi 6a §, joka tulee
voimaan 1.8.2017. Määräyksen sisältönä on yhteissuunnitteluajan ilmai-
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seminen vuotuisena. Yhteissuunnittelun tuntimäärässä on huomioitu
OVTES osio B 14 §:n mukainen työajan lisäys. Sivutoimisella tuntiopetta-
jalla ei ole velvoitetta muuhun yhteissuunnitteluun kuin määräyksen osio B
14 § 7 mom. tai 8 mom. perustuen.

Yhteissuunnittelutuntien vuosittainen määrä on korkeintaan 126, joka on
päätoimisen, koko lukuvuoden palveluksessa olevan tuntimäärä. Alle lu-
kuvuoden palveluksessa olevilla tuntimäärä on tätä pienempi määräytyen
osio B 14 § 5–8 momenttien perusteella.

OSIO B Liite 2

LUKIO

2a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017)

Yhteissuunnittelua koskevaan määräykseen on lisätty uusi 2a §, joka tulee
voimaan 1.8.2017. Määräyksen sisältönä on yhteissuunnitteluajan ilmai-
seminen vuotuisena. Yhteissuunnittelun tuntimäärässä on huomioitu OV-
TES osio B 14 §:n mukainen työajan lisäys. Sivutoimisella tuntiopettajalla
ei ole velvoitetta muuhun yhteissuunnitteluun kuin määräyksen osio B
14 § 7 mom. tai 8 mom. perustuen.

Yhteissuunnittelutuntien vuosittainen määrä on korkeintaan 107. Ko. tun-
timäärä voi koskea päätoimista, koko lukuvuoden palveluksessa olevaa
opettajaa. Alle lukuvuoden palveluksessa olevilla tuntimäärä on tätä pie-
nempi määräytyen osio B 14 § 5–8 momenttien sekä koulukohtaisen to-
teutuksen (2 §) perusteella.

OSIO B Liite 3

AIKUISLUKIO

3a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017)

Yhteissuunnittelua koskevaan määräykseen on lisätty uusi 3a §, joka tulee
voimaan 1.8.2017. Määräyksen sisältönä on yhteissuunnitteluajan ilmai-
seminen vuotuisena. Yhteissuunnittelun tuntimäärässä on huomioitu
OVTES osio B 14 §:n mukainen työajan lisäys. Sivutoimisella tuntiopetta-
jalla ei ole velvoitetta muuhun yhteissuunnitteluun kuin määräyksen osio B
14 § 7 mom. tai 8 mom. perustuen.

Yhteissuunnittelutuntien vuosittainen määrä on korkeintaan 94. Ko. tunti-
määrä voi koskea päätoimista, koko lukuvuoden palveluksessa olevaa
opettajaa. Alle lukuvuoden palveluksessa olevilla tuntimäärä on tätä pie-
nempi määräytyen osio B 14 § 5-8 momenttien sekä koulukohtaisen toteu-
tuksen (2 §) perusteella.
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            Taulukko 1. Yleissivistävän koulutuksen opettajien työvelvoitteen lisäys 1.8.2017 alkaen

AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET

Rehtorin (3 §), apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan (4 §) sekä opinto-
ohjaajan (6 §) kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteu-
tuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta. KVTES:n säännöllinen
viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin
1.2.2017 lukien.

OSIO C Liite 4

AMMATTIOPPILAITOS

5 § Suunnittelutyöaika

Vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa opettavan opettajan viikoittainen
1,5 tunnin suunnitteluaika on ilmaistu vuositason tuntimääränä ja siihen on
lisätty 24 tuntia kilpailukykysopimuksen mukaisesti.

Vuotuinen suunnitteluaika on 1.8.2107 lukien 81 tuntia. Lukuvuoden työ-
aikaa lyhyemmissä virkasuhteissa suunnittelutyöajan tuntimäärä määräy-
tyy virkasuhteen ja lukuvuoden työajan pituuksien perusteella.

9 § Tuntiopettaja

Pykälään on lisätty uudet 3 ja 4 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus 5 §:n mukaiseen suunnittelutyöhön
ilman erillistä tuntikorvausta.

Palvelussuhteen
pituus

Opettajaryhmä
Vähintään koko
lukuvuosi

Vähintään
lukuvuoden
työaika

Vähintään luku-
kausi tai vastaa-
van pituinen pal-
velussuhde (19
vko)

Alle lukukausi tai
vastaavan pitui-
nen palvelussuh-
de

Viranhaltija tai pää-
toiminen tuntiopet-
taja 24 20 10 0

Sivutoiminen tun-
tiopettaja, vähintään
10 vuosiviikkotuntia 10 10 0 0

Sivutoiminen tun-
tiopettaja, alle 10
vuosiviikkotuntia 4 4 0 0
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Suunnittelutyövelvoite koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja si-
vutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on
10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan suunnittelutyövelvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO C Liite 5

KAUPPAOPPILAITOS

4 a § Suunnittelutyöaika

Vähintään 16 tuntia opettavalla opettajalla on 1.8.2017 lukien vuotuinen
24 tunnin suunnittelutyövelvoite. Suunnittelutyö määräytyy kuten
liitteessä 4.

Lukuvuoden työaikaa lyhyemmissä virkasuhteissa suunnittelutyöajan tun-
timäärä määräytyy virkasuhteen ja lukuvuoden työajan pituuksien perus-
teella.

9 § Tuntiopettaja

Pykälään on lisätty uudet 3 ja 4 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus 4 a §:n mukaiseen suunnittelutyö-
hön ilman erillistä tuntikorvausta.

Suunnittelutyövelvoite koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja si-
vutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on
10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan suunnittelutyövelvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO C Liite 6

TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS

4 a § Suunnittelutyöaika

Vähintään 16 tuntia opettavalla opettajalla on 1.8.2017 lukien vuotuinen
24 tunnin suunnittelutyövelvoite. Suunnittelutyö määräytyy kuten
liitteessä 4.

Lukuvuoden työaikaa lyhyemmissä virkasuhteissa suunnittelutyöajan tun-
timäärä määräytyy virkasuhteen ja lukuvuoden työajan pituuksien perus-
teella.

9 § Tuntiopettaja

Pykälään on lisätty uudet 4 ja 5 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus 4 a §:n mukaiseen suunnittelutyö-
hön ilman erillistä tuntikorvausta.
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Suunnittelutyövelvoite koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja si-
vutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on
10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 suunnittelutuntia
vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan suunnittelutyövelvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO C Liite 7

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPILAITOS

4 § Työaika

Pykälän 3 momentin muuhun kuin opetustyöhön varattava aika on korotet-
tu 752 tunnista 776 tuntiin.

Kokonaistyöajassa olevien opettajien ja kilpailukykysopimuksen mukainen
työajan pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta
(4 § 1 mom.). KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §)
pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien.

Pidentynyt työaika tulee huomioida opettajan työaikasuunnitelmassa ja
työajan seurannassa. Työtuntimäärän lisääntyminen ajalle 1.2.2017–
31.7.2017 voidaan arvioida esimerkiksi kertomalla lukuvuoden jäljellä ole-
vien työpäivien määrä 6 minuutilla. Näin saadulla työtuntien yhteismääräl-
lä lisätään työsuunnitelman mukaisia muita työtehtäviä kuin opetusta. Yh-
teistuntimäärä voidaan lisätä työsuunnitelmaan kohdistumaan epätasai-
sesti lukuvuoden lopun työpäiville.

6 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Pykälään on lisätty uudet 6 ja 7 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus tehdä 4 §:n 3 momentin mukaista
muuta kuin opetustyötä ilman erillistä tuntikorvausta.

Velvoite tehdä muuta työtä koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettu-
ja sivutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite
on 10 tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan muun työn velvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO C Liite 8

METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS

4 § Opettajan työaika

Pykälän 3 momentin muuhun kuin opetustyöhön varattava aika on korotettu 700 tunnis-
ta 724 tuntiin.
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Kokonaistyöajassa olevien opettajien kilpailukykysopimuksen mukainen työajan piden-
nys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta (4 § 1 mom.). KVTES:n
säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin
1.2.2017 lukien.

Pidentynyt työaika tulee huomioida opettajan työaikasuunnitelmassa ja työajan seuran-
nassa. Työtuntimäärän lisääntyminen ajalle 1.2.2017–31.7.2017 voidaan arvioida esi-
merkiksi kertomalla lukuvuoden jäljellä olevien työpäivien määrä 6 minuutilla. Näin saa-
dulla työtuntien yhteismäärällä lisätään työsuunnitelman mukaisia muita työtehtäviä kuin
opetusta. Yhteistuntimäärä voidaan lisätä työsuunnitelmaan kohdistumaan epätasaises-
ti lukuvuoden lopun työpäiville.

5 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Pykälään on lisätty uudet 6 ja 7 momentit, joiden perusteella määräytyy sivutoimisen
tuntiopettajan velvollisuus tehdä 4 §:n 2 momentin mukaista muuta kuin opetustyötä il-
man erillistä tuntikorvausta.

Velvoite tehdä muuta työtä koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja sivutoimisia
tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on 10 tuntia ja alle 10 viik-
kotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan muun työn velvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO C Liite 9

MERENKULKUOPPILAITOS

6 a § Suunnittelutyöaika

Vähintään 16 tuntia opettavalla opettajalla on 1.8.2017 lukien vuotuinen
24 tunnin suunnittelutyövelvoite. Suunnittelutyön sisältö määräytyy 7 §:n
1 momentin huojennusta koskevan soveltamisohjeen mukaisesti. 6 a §:n
suunnittelutyöaika lisää opettajan suunnittelutyötä 24 tuntia vuositasolla.
Suunnittelutyön huojennus (7 § 1 mom.) säilyy ennallaan.

Lukuvuoden työaikaa lyhyemmissä virkasuhteissa suunnittelutyöajan tun-
timäärä määräytyy virkasuhteen ja lukuvuoden työajan pituuksien perus-
teella.

9 § Tuntiopettaja

Pykälään on lisätty uudet 4 ja 5 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus 6 a §:n mukaiseen suunnittelutyö-
hön ilman erillistä tuntikorvausta.

Suunnittelutyövelvoite koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja si-
vutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on
10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan suunnittelutyövelvoite tulee voimaan 1.8.2017.
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OSIO D

AMMATTIKORKEAKOULU

Poistettu OVTES:sta

OSIO E

AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

2 § Koko- ja osa-aikainen opettaja

Kohdissa 1 ja 3 mainittu säännöllinen viikoittainen työaika on noussut
30 minuutilla.

Kokoaikaisella opettajalla viikoittainen työaika on 1.2.2017 lukien 38 tuntia
45 minuuttia. Osa-aikaisen opettajan viikoittainen työaika on 1.2.2017 lu-
kien 16–38 tuntia 45 minuuttia.

Mikäli työajan pidentyminen 1.2.2017 sattuu alle 1 vuoden tasoittumisjak-
son sisälle, pidennetään työaikaa vasta seuraavan maksujakson alusta.

3 § Sivutoimiset tuntiopettajat

Pykälään on lisätty 1.8.2017 voimaan tuleva kohta 2. Sen perusteella
määräytyy sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus tehdä muuta kuin ope-
tustyötä ilman erillistä tuntikorvausta.

Velvollisuus tehdä muuta kuin opetustyötä koskee yli 20 viikon palvelus-
suhteeseen otettuja sivutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia
opettavalla velvoite on 10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opetta-
valla 4 tuntia vuodessa.

OSIO F Liite 10

MUSIIKKIOPPILAITOS

Rehtorin ja apulaisrehtorin (5 §) kilpailukykysopimuksen mukainen työajan
pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta.
KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy
36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien.

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetusvelvollisuus

Opettajan 3 ja 4 momenttien mukaisen muun kuin opetustyön määrää on
lisätty 8 tunnilla viikossa. Kolmelle viikolle ajoittuva muun työn määrä nou-
see 30 viikkotunnista 38 viikkotuntiin 1.8.2017 lukien. Erikseen korvatta-
van muun työn määrän rajaa (4 momentti) on korotettu 90 tunnista
114 tuntiin.
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11 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Pykälään on lisätty uudet 3 ja 4 momentit, joiden perusteella määräytyy
sivutoimisen tuntiopettajan velvollisuus 6 § 3 momentin mukaiseen muu-
hun työhön ilman erillistä tuntikorvausta.

Suunnittelutyövelvoite koskee vähintään lukuvuoden työajaksi otettuja si-
vutoimisia tuntiopettajia. Vähintään 10 viikkotuntia opettavalla velvoite on
10 suunnittelutuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Sivutoimisen tuntiopettajan suunnittelutyövelvoite tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO F Liite 11

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU

Rehtorin (2 §) kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteu-
tuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta. KVTES:n säännöllinen
viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin
1.2.2017 lukien.

4 § Opettajan vuotuinen työaika

Työaikavaihtoehdossa 1 (1 momentti) opettajan vuotuista työaikaa on li-
sätty 24 tunnilla 814 tuntiin. Saman momentin muun kuin opetustyön mää-
rä lisääntyy niin ikään 24 tunnilla 236 tuntiin. Opetuksen enimmäistunti-
määrä ei korotu

Työaikavaihtoehdossa 2 (2 momentti) opettajan vuotuista työaikaa on li-
sätty 24 tunnilla 1224 tuntiin. Opetuksen enimmäistuntimäärä (1 momentti)
ei korotu.

1.8.2017 voimaan tuleva kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisään-
tyminen kohdistuu täysimääräisesti muuhun kuin opetustyöhön.

14 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Liitteeseen on lisätty uusi pykälä, jonka perusteella määräytyy tuntiopetta-
jan velvollisuus tehdä muuta kuin opetustyötä ilman erillistä tuntikorvausta.

Velvoite tehdä muuta kuin opetustyötä on vähintään 10 viikkotuntia opet-
tavalla 10 tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Tuntiopettajan velvoite tehdä muuta kuin opetustyötä tulee voimaan
1.8.2017.

OSIO F Liite 12

KANSALAISOPISTO

Rehtorin ja apulaisrehtorin (5 §) kilpailukykysopimuksen mukainen työajan
pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta.



KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 11 (12)

yleiskirje1610hf-ovtes-liite 2.docx

KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy
36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien.

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetustuntimäärä

Opettajan 2 momentin mukaista muuta työvelvollisuutta on korotettu
24 tunnilla 374 tuntiin 1.8.2017 lukien.

9 § Suunnittelijaopettajan työaika

Suunnittelijaopettajan 1 momentin mukaista sidottua vuotuista työaikaa on
korotettu 24 tunnilla 1224 tuntiin 1.8.2017 lukien

12 § Tehtävät

Pykälään on lisätty uudet 4 ja 5 momentit, joiden perusteella määräytyy
tuntiopettajan velvollisuus tehdä 2 momentin mukaisia muita kuin opetuk-
seen liittyviä tehtäviä ilman erillistä tuntikorvausta.

Velvoite tehdä muita tehtäviä on vähintään 10 viikkotuntia opettavalla 10
tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Tuntiopettajan velvoite tehdä muita tehtäviä tulee voimaan 1.8.2017.

OSIO F Liite 13

KANSANOPISTO

Rehtorin (6 §) sekä opettajan työaikavaihtoehdon 2 (7 §) kilpailukykysopi-
muksen mukainen työajan pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pi-
dentymisen kautta. KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III
8 §) pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien.

3 § Opettajan työaika vaihtoehdossa 1

Opettajan 3 momentin mukaista muun työn työvelvollisuutta on korotettu
24 tunnilla 339 tuntiin 1.8.2017 lukien.

9 § Tehtävät

Pykälään on lisätty uudet 3 ja 4 momentit, joiden perusteella määräytyy
tuntiopettajan velvollisuus tehdä 2 momentin mukaisia muita kuin opetuk-
seen liittyviä tehtäviä ilman erillistä tuntikorvausta.

Velvoite tehdä muita tehtäviä on vähintään 10 viikkotuntia opettavalla
10 tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa.

Tuntiopettajan velvoite tehdä muita tehtäviä tulee voimaan 1.8.2017.
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OSIO B Kokeilu

III VUOSITYÖAIKAAN OTETTU LUKION OPINTO-OHJAAJANVIRAN HALTIJAN
TYÖAIKA JA PALKKA

4 § Vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika

Opettajan 1 momentin mukaista vuosityöaikaa on korotettu 24 tunnilla
1624 tuntiin 1.8.2017 lukien. Ajan ja paikan suhteen valinnaista työaikaa
korotetaan 424 tuntiin.


