OSIO B ▌ Yleissivistävä koulu ▌ Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B
YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN
YHTEISET MÄÄRÄYKSET
I

SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ

1§

Sovellettavat sopimusmääräykset

1 mom.

Toistaiseksi tai määräajaksi otetun rehtorin- ja opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan
OVTES:n osioita A ja B sekä peruskoulun osalta liitettä 1, lukion
osalta liitettä 2 ja aikuislukion osalta liitettä 3.
Soveltamisohje
Liitettä 1 sovelletaan perusopetuslain mukaan peruskoulussa
järjestettävään oppivelvollisille tarjottavaan perusopetukseen
sekä esi- ja lisäopetukseen.
Liitettä 2 sovelletaan lukiolain mukaan lukiossa järjestettävään
lukiokoulutukseen, joka on tarkoitettu pääasiassa nuorille.
Liitettä 3 sovelletaan lukion aikuisopetusta varten muodostetulla linjalla tai aikuislukiossa järjestettävään pääasiassa aikuisille tarkoitettuun lukiolain mukaiseen lukiokoulutukseen ja perusopetuslain mukaiseen muiden kuin oppivelvollisten perusopetukseen.

2 mom.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtoriin ja opettajaan sovelletaan lisäksi seuraavia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä:
II luku
IV luku
V luku

VI luku
VII luku
VIII luku
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Palkkaus, 13 § (tulospalkkio), 14 § (kertapalkkio),
16 § (kielilisä), ja 20 § (saatavan kuittausoikeus)
Vuosiloma (rehtorit), ottaen huomioon mitä
OVTES osion A 33 §:ssä on määrätty
Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat 6–12 §:n
2–3 mom. OVTES osion A V luvusta ilmenevin poikkeuksin
Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
OVTES osio B 25 a § määräys (voimaan 1.8.2014)
Luottamusmiehet
Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen irtisanomisaikoja lukuun ottamatta.

1
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2§

Palkkaperusteryhmä

1 mom.

Palkkaperusteryhmällä tarkoitetaan jäljempänä peruskoulua koskevassa liitteessä 1
1
2
3

vuosiluokilla 1–6 ja esiopetuksessa päätoimisten opettajien lukumäärää
7–9 vuosiluokilla kunkin vuosiluokan alkavaa 32 oppilasta
kohden määräytyvää laskennallista ryhmää
erityisluokalla annettavassa opetuksessa alkavaa 10 oppilasta
kohden määräytyvää laskennallista ryhmää. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville annettavassa opetuksessa
palkkaperusteryhmä lasketaan kuitenkin alkavaa 8 oppilasta
kohti. Erityisopetuksen ryhmien määrää laskettaessa kaikkien
vuosiluokkien oppilaat luetaan yhteen.
Soveltamisohje 1 kohtaan
Päätoimisella opettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka opettaa
kyseisellä koululla vähintään 16 tuntia viikossa. Rehtorinviran
haltija vuosiluokilla 1–6 katsotaan päätoimiseksi opettajaksi
tuntimäärästä riippumatta.
Soveltamisohje 1 ja 2 kohtiin
Palkkaperusteryhmiä laskettaessa erityisoppilaat otetaan
huomioon kohdan 1 ja 2 mukaisesti sen mukaan, mille vuosiluokalle oppilas on sijoitettu, lukuun ottamatta erityisluokalle
siirrettyjä, jolloin sovelletaan kohtaa 3.

2 mom.

Palkkaperusteryhmä lasketaan jäljempänä lukiota koskevassa liitteessä 2
1
2
3
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kuluvana lukuvuonna opiskelijaksi otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti
edellisenä lukuvuonna opiskelijaksi otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti
sitä edellisenä ja edellisinä lukuvuosina yhteensä opiskelijaksi
otettuja alkavaa 36 opiskelijaa kohti.
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II

PALKKA

3§

Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka

1 mom.

Rehtorin hinnoittelutunnukset ja palkkaperusteryhmien lukumäärä.
Tehtäväkohtainen palkka I ja II kalleusluokissa, ks. palkkaliite.
Palkkaperusteryhmien lukumäärä
Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori
4 03 01 10 1
4 03 01 20 1
4 03 01 30 1

12–23
24–30
31–

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori
4 03 01 10 2
4 03 01 20 2
4 03 01 30 2
4 03 01 40 2

–6
7–14
15–19
20–

Erityiskoulun rehtori
4 03 01 10 3
4 03 01 20 3
4 03 01 30 3
4 03 01 40 3

6–11
12–20
21–25
26–

Soveltamisohje
Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §.
2 mom.

Rehtorin palkka-asteikko määräytyy vuosiluokkien 7–9 määräyksen
mukaan myös silloin, jos rehtorinviran haltija on määrätty vastaamaan
a)

vuosiluokkien 1–9 koulusta tai

b)

vuosiluokkien 1–6 koulusta, jossa on lisäksi vähintään kuusi
erityisopetuksen palkkaperusteryhmää.

Koululla tarkoitetaan tässä yhtä hallinnollisesti itsenäistä koulua tai
useampia itsenäisiä kouluja, joiden rehtorin tehtävät on määrätty
yhdelle rehtorinviran haltijalle.
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Soveltamisohje
Erityisopetuksen palkkaperusteryhmät on määritelty tämän
osion 2 § 1 momentin 3 kohdassa.
3 mom.

Rehtorin, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta,
palkka-asteikon alaraja on 3–15 % yllä esitettyjen asteikkojen alarajaa alempi.
Soveltamisohje
Rehtorin tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä otetaan
huomioon, mitä OVTES:n osion A 6 ja 10 §:ssä on määrätty.

4§

Lukion ja aikuislukion rehtorin tehtäväkohtainen palkka
Rehtorin (4 04 01 00 5) tehtäväkohtainen palkka, ks. palkkaliite.
Soveltamisohje
Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §. Aikuislukion rehtorin hinnoittelutunnus on 4 04 01 01 1.

5§

Peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka
Peruskoulu (4 03 02 00 0)
Lukio (4 04 02 00 0)
Kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otetun peruskoulun tai lukion
apulaisrehtorin viran haltijan tehtäväkohtainen palkka määrätään
asteikosta, joka on 7 % alempi kuin ao. koulun rehtorin hinnoittelutunnuksen palkka-asteikko.

6§

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran peruspalkka

1 mom.

Oppilaanohjaajan kelpoisuuden omaavan oppilaanohjauksen
lehtorin (4 03 04 06 6) peruspalkka I ja II kalleusluokassa,
ks. palkkaliite.

2 mom.

Lehtorin (4 03 04 06 7), jolla ei ole oppilaanohjaajan kelpoisuutta,
mutta jolla on muu perusopetuksen tai lukio-opetuksen opettajan
kelpoisuus, palkka on enintään 5 % 1 momentin mukaista peruspalkkaa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan oppilaanohjauksen lehtorin peruspalkka on enintään 30 % alempi.
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7§

Palkan muodostuminen

1 mom.

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on
1
2
3
4

tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka) ja
ammatinhallinta (henkilökohtainen lisä) sekä
työkokemus (vuosisidonnainen lisä)
tuloksellinen toiminta (tulospalkkio)

Ks. tehtäväkohtainen palkka (osion A 6 §:n 3 momentin soveltamisohje), henkilökohtainen lisä (osio A 11 §), vuosisidonnainen lisä
(12–17 §), rekrytointilisä (20a §) sekä kertapalkkio ja tulospalkkio
(KVTES).
Soveltamisohje
Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. Palkkausjärjestelmä on tarkistettava
säännöllisin väliajoin.
Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä
ollut palkkausjärjestelmä.
Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan
tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi
kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on
nostaa palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja käytettävissä olevista palkankorotusvaroista.
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään laaditaan
suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.
2 mom.

Päätoimiselle opetushenkilöstölle maksetaan vähintään osiossa B
tai liitteessä 1–3 olevien palkkahinnoittelujen ao. hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka. Hinnoittelutunnus ja peruspalkka määräytyvät virkanimikkeen ja asianomaisissa palkkamääräyksissä
mainittujen muiden edellytysten mukaan.
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8§

Vuosisidonnainen lisä
Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen
laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat (ks. myös palkkaliite):
5 v.
Rehtori ja apulaisrehtori
Peruskoulun aineenopettaja,
luokanopettaja,
erityisopetuksen opettaja ja
päätoiminen tuntiopettaja
Peruskoulun oppilaanohjauksen
lehtorinviran haltija
Esiluokanopettaja ja vastaava
päätoiminen tuntiopettaja
Lukion/aikuislukion aineenopettaja ja
päätoiminen tuntiopettaja
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8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

5%
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10 %
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III

TYÖAIKA

9§

Rehtorinviran haltijan työaika
Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun/oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava
toimistotyöaika. Rehtorin oikeus vuosilomaan määräytyy OVTES:n
osio A 33§ 1 momentin mukaisesti.
Pöytäkirjamerkintä
Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen
toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia,
jotka on tehtävä tai voidaan tarkoituksenmukaisimmin tehdä
muualla kuin koululla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin
toimistotyöajasta.
Ennen työvuoden alkua on rehtorille vahvistettava työaikasuunnitelma. Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan
säännöllisesti.

10 §

Rehtorinviran haltijan opetustuntimäärä

1 mom.

Vuosiluokkien 1–6 koulu (alakoulu) rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä on seuraava:
Koulun palkkaperusteryhmien
Opetustunnit viikossa
lukumäärä
12–17
18–23
24–29
30–35
36–41
42–

2 mom.

11–13
10–12
7–10
5–7
4–6
–2

Vuosiluokkien 7–9 koulu (yläkoulu) rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä on seuraava:
Koulun palkkaperusteryhmien
lukumäärä
1–3
4–9
10–20
21–25
26–30
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Opetustunnit viikossa
10–12
8–10
6–8
5–7
3–5
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31–
3 mom.

–2

Erityiskoulun rehtorin viikoittainen opetustuntien lukumäärä on seuraava:
Koulun palkkaperusteryhmien
lukumäärä
1–3
4–9
10–20
21–25
26–30
31–

Opetustunnit viikossa
11–13
9–11
7–9
6–8
4–6
2–4

4 mom.

Kahden tai useamman peruskoulun yhteisen rehtorin opetustuntimäärä määräytyy vuosiluokkien 1–6 tai 7–9 koulun mukaan samoin
perustein kuin hänen palkkauksensa (ks. 3 § 2 mom.) pitäen perusteena koulujen yhteenlaskettua palkkaperusteryhmien määrää.

5 mom.

Peruskoulun rehtori (1–4 mom.), lukuun ottamatta 1 ja 2 momentin
rehtoria, jonka opetustuntimäärä viikossa on enintään 2, saa lukea
opetustuntimääräänsä seuraavat tehtävät:
a)
b)
c)
d)

6 mom.

luokanvalvontatyö
fysiikan ja kemian demonstraatioiden valmistelutyö (myös
henkilökohtaisen palkanlisän osalta)
biologian demonstraatioiden valmistelutyö ja
tukiopetuksen antaminen.

Peruskoulun rehtorin (1–4 mom.), lukuun ottamatta 1 ja 2 momentin
rehtoria, jonka opetustuntimäärä viikossa on enintään 2, opetustuntimäärään voidaan erityisestä syystä lukea lisäksi seuraavat tehtävät:
e)
f)
g)
h)
i)
j)

kirjaston hoitotyö
biologian, fysiikan ja kemian kokoelmien hoitotyö
yhteisten musiikkiesitysten hoitotyö
oppilaan ohjaus
kerhotyö
opetuksen ohjaustyö

7 mom.

Lukion rehtorin vuotuinen opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti 152–418 tuntiin.

8 mom.

Aikuislukion rehtorin vuotuinen opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti 132–363 tuntiin. Opetustuntimäärään voi sisältyä äidinkie-
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len ja kirjallisuuden harjoitusten ohjaus- ja valvontatehtäviä (liite 3 6
§ 2 mom.) ja kesäkurssien järjestelytehtäviä (liite 3 9 §).
Soveltamisohje
Lukion/aikuislukion rehtorin opetustuntimäärää vahvistettaessa otetaan huomioon mm. oppilaitoksen koko, toiminta useassa toimipisteessä, oppilaitokselle määrätty erityinen koulutustehtävä, useamman oppilaitoksen johtaminen, rehtorin budjettivastuu ja muut paikalliset erityisolosuhteet.
11 §

Peruskoulun rehtorinviran haltijan työajan erityismääräykset

1 mom.

Koulun/oppilaitoksen toimiessa pysyväisluonteisesti kahdessa tai
useammassa erillisessä toimipaikassa, rehtorin, apulaisjohtajan/
apulaisrehtorin, varajohtajan ja koulunjohtajan viikoittaisten opetustuntien määrään luetaan yhteensä 2–4 viikkotuntia. Käytettävä tuntimäärä ja sen jako riippuvat toimipaikkojen koosta, sijainnista ja
edellä mainittujen henkilöiden tehtäväjaosta. Jos toimipaikat ovat
erityisen etäällä toisistaan tai toimivat muutoin erityisen vaikeissa
olosuhteissa, työnantaja voi edellä lukea opetusvelvollisuuteen todetun lisäksi yhteensä enintään neljä viikkotuntia.

2 mom.

Jos toisen koulun/oppilaitoksen luokkia toimii pysyvästi toisen koulun yhteydessä, koulujen rehtoreiden, apulaisjohtajien/-rehtoreiden,
varajohtajien ja koulunjohtajien opetusvelvollisuuteen on luettavissa
1 momentin mukainen tuntimäärä yhteensä edellä mainitun mukaisesti.
Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin
Koulu/oppilaitos ei toimi kahdessa tai useammassa erillisessä
toimipaikassa edellisissä kappaleissa tarkoitetulla tavalla, jos
eri rakennukset sijaitsevat lähekkäin, vierekkäisillä tai vastakkaisilla tonteilla taikka samalla tontilla muodostaen kiinteän ja
yhtenäisen toiminnallisen koulukokonaisuuden.

3 mom.

Jos rehtori, apulaisjohtaja tai koulunjohtaja on vastuussa oppilaskodista, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan 1–3 viikkotuntia
seuraavasti:
Oppilaskodissa asuvien
oppilaiden lukumäärä

Tuntimäärä/viikko

1–50
51–100
101–
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12 §

Peruskoulun ja lukion apulaisrehtorin työaika ja opetustuntimäärä

1 mom.

Kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otetun apulaisrehtorin viran
haltijan työaika määräytyy 9 § mukaan.

2 mom.

Apulaisrehtorin opetustuntimäärä on vähintään ao. koulun rehtorin
opetustuntimääräasteikon yläraja. Opetustuntimäärää vahvistettaessa otetaan huomioon koulun/oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet. Työnantaja voi päättää lukion apulaisrehtorin opetustuntimäärän lukuvuosittain em. alemmaksi enintään 3 viikkotunnilla paikallisista erityisolosuhteista johtuvalla perusteella.

13 §

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran työaika

1 mom.

Oppilaanohjauksen lehtorin virassa työnantajan ajan ja paikan suhteen määrättävissä oleva työaika on 1 221 tuntia lukuvuodessa. Jos
itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä ajoittuu maanantaista
perjantaille, lyhenee vuotuinen sidottu työaika 7 tunnilla kutakin
mainittua arkipyhää kohden.

2 mom.

Edellä olevasta työajasta luokkaopetusta voidaan määrätä enintään
500 tuntia lukuvuodessa. Osa työnantajan määrättävissä olevasta
työajasta tulee sijoittaa koulun kesäkeskeytysaikaan. Tämä lähinnä
yhteisvalintatyöhön liittyvä aika on 30–50 tuntia em. työajasta.

3 mom.

Muu oppilaanohjauksen lehtorin virkaan kuuluva työ tehdään opettajan omavalintaisena työaikana, jonka ajan ja paikan hän saa itse
valita.
Soveltamisohje
Paikan ja ajan suhteen valinnainen työaika on tarkoitettu oppilaanohjauksen lehtorin oppituntien valmistelutyöhön ja siihen
liittyvään opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen,
ammattikirjallisuuteen tutustumiseen sekä muuhun koulussa
tapahtuvaan ohjaustehtävään valmistautumiseen.

14 §

Opettajatyöpäivät

1 mom.

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään
lukuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua
opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Kyseisistä päivistä yksi voidaan pitää erityisestä syystä työnantajan katsoessa sen tarkoituksenmukaiseksi kahtena yhteensä vähintään
kuusi tuntia kestävänä eri tilaisuutena.

2 mom.

1 momentissa mainitun opinto- ja suunnittelutyöajan lisäksi työnantaja voi määrätä viranhaltijan osallistumaan suunnitteluun, koulu-

sol14osioByhteiset.docx

10

OSIO B ▌ Yleissivistävä koulu ▌ Työaika

tukseen ja työyhteisön kehittämiseen varsinaisten koulupäivien ja
muun määrätyn työvelvollisuuden lisäksi enintään kaksi päivää
(enintään 12 tuntia) lukuvuodessa.
3 mom.

2 momentissa tarkoitettuna päivänä työajan pituus on 6 tuntia ja
kehittämispäivä on ajoitettava välittömästi lukukauden työajan päättymisen/alkamisen yhteyteen. Jos kehittämispäiviä on lukuvuodelle
määrätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää kahtena kolmen
tunnin oppilastyöpäiville ajoitettavana tilaisuutena, jos työnantaja
katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kehittämispäivästä (6 h) opettajalle maksetaan päiväpalkka ko. työpäivää seuraavan kuukauden
palkanmaksun yhteydessä.
Soveltamisohje
2 momentin mukaisiin opettajapäiviin osallistuu, sen mukaan
kuin työnantaja määrää, koko kunnan opettajisto (esim. opetussuunnitelmien päivittämispäivä, koulutyön arvioinnin perusteet -päivä, työyhteisön kehittämispäivä), osa kunnan opettajista (esimerkiksi vuosiluokkien 7–9 opettajat) tai osa jonkin
koulun opettajista (koulujen välinen yhteistyön kehittämisryhmä jne.). Vastaavien mm. koululainsäädännön tarkoittamien
asioiden työstämiseen voi luonnollisesti käyttää 1 momentin
mukaisia opettajatyöpäiviä, lukuvuoden aikana pidettäviä
opettajakokouksia sekä opettajan viikoittaista suunnittelutyöaikaa. Opettajatyöpäiviä ei tulisi pääsääntöisesti ajoittaa lauantaille.

4 mom.
15 §

Poistettu 1.10.2007–31.7.2017

Työaikaa lyhentävät arkipyhät
Jos muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä vähentävät oppilaiden vuotuisten koulutyöpäivien lukumäärää, luetaan poisjäävät koulutyöpäivät kuitenkin
opettajan työjärjestyksen mukaisiksi palkallisiksi päiviksi.

16 §

Opettajanviran haltijan tuntien kokoamisjärjestys
Jos peruskoulun opettaja opettaa lisäksi lukiossa/aikuislukiossa tai
lukion/aikuislukion opettaja opettaa lisäksi peruskoulussa, tuntien
kokoamisjärjestys on seuraava:

sol14osioByhteiset.docx

11

OSIO B ▌ Yleissivistävä koulu ▌ Työaika

Peruskoulun opettaja opettaa
lisäksi lukiossa/aikuislukiossa:

Lukion/aikuislukion opettaja
opettaa lisäksi peruskoulussa:

1 peruskoulun opetustunnit

1 lukion opetustunnit
kertoimineen

2 peruskoulun opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat
tehtävät

2 lukion opetusvelvollisuuteen
luettavissa olevat tehtävät

3 lukion opetustunnit
kertoimineen

3 peruskoulun opetustunnit

4 lukion opetusvelvollisuuteen
luettavissa olevat tehtävät

4 peruskoulun opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat
tehtävät

Soveltamisohje
Demonstraatioiden valmistelutunnit rinnastetaan oppitunteihin.
Opettajan toisessa koulumuodossa antamat oppitunnit vaikuttavat demonstraatiotunteihin siltä osin, kuin niitä luetaan kyseisen opettajan opetusvelvollisuuteen.
Määrättäessä peruskoulun opettajanviran haltijalle ylitunteja/
erityistehtäviä lukiosta maksetaan ne lukion tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan (ks. liite 1 26 § 5 mom.). Jos lukion
opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityistehtäviä peruskoulusta, ne maksetaan peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan (ks. liite 2 13 § 2 mom.).
17 §

Demonstraatioiden valmistelutunnit

1 mom.

Fysiikan ja kemian luokkatuntien demonstraatioiden viikoittaisista
valmistelutunneista viidesosa luetaan peruskoulun tai lukion aineenopettajanviran haltijan tai vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan/erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen.
Aikuislukion opettajanviran haltijan fysiikan ja kemian luokkatuntien
demonstraatioiden valmistelutunneista kymmenesosa luetaan opettajan opetusvelvollisuuteen.

2 mom.

Biologian, maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon luokkatuntien demonstraatioiden ja laborointien valmistelutunneista kahdeskymmenesosa on luettavissa peruskoulun, lukion tai aikuislukion
aineenopettajanviran haltijan tai vuosiluokkia 7–9 opettavan erityisopettajan/erityisluokanopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen.
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Soveltamisohje
Jos demonstraatiokorvaustunniksi ei tule kokonaislukua, pyöristetään laskennallinen luku lähimpään kokonaislukuun. Jos
kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, pyöristetään ylöspäin.
Demonstraatio- ja laborointitunnit on merkittävä asianomaisen
opettajan työjärjestykseen.
Kunnan peruskoulujärjestelmään siirtymisen yhteydessä yksityisoppikoulun fysiikan ja kemian opettajan toimesta peruskoulun virkaan siirretylle fysiikan ja kemian opettajalle suoritettavasta kemian ja fysiikan demonstraatioiden henkilökohtaisesta palkanlisästä on sovittu kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 1977 liitteen nro 17 II osan 51 §:n 8 momentin pöytäkirjamerkinnässä, ja soveltamisohjeet on annettu kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeessä 69/1975.
Demonstraatiokorvaustaulukko
Peruskoulu ja lukio
Fysiikan ja kemian luokkatunnit
2,50–7,49
7,50–12,49
12,50–17,49
17,50–22,49

Demonstraatiotunnit
1
2
3
4 jne.

Aikuislukio
Fysiikan ja kemian luokkatunnit
5–14,99
15–24,99
25-

Demonstraatiotunnit
1
2
3

Peruskoulu, lukio ja aikuislukio
Biologian luokkatunnit (ei maantieto) Demonstraatiotunnit
10–29,99
1
30–
2
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18 §

Kiertävän opettajan työn lukeminen opetusvelvollisuuteen
Jos opettajanviran haltija opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman
mukaan kesken päivän, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi
viikkotunti. Jos opettaja työsuunnitelman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän viikossa vähintään keskimäärin kolme kertaa,
opetusvelvollisuuteen luetaan puolitoista viikkotuntia, mikäli vaihtoja
on viikossa keskimäärin vähintään viisi, opetusvelvollisuuteen luetaan kaksi vuosiviikkotuntia, ja jos vaihtoja on vähintään keskimäärin kahdeksan, opetusvelvollisuuteen luetaan kaksi ja puoli vuosiviikkotuntia.
Vaihtoehtoisesti jos hän asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä
toimipaikasta toiseen tai toisiin toimipaikkoihin matkustaessaan joutuu oppituntien pitämistä varten matkustamaan lyhintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä vähintään 30 kilometriä viikossa, opetusvelvollisuuteen luetaan yksi viikkotunti, ja sen lisäksi
puoli vuosiviikkotuntia jokaista seuraavaa edellä mainituin tavoin
laskettua täyttä 50 kilometriä kohti.
Soveltamisohje
Työtä ei lueta opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen,
jos toimipaikkojen välinen matka on alle kilometrin. Jos molemmat perusteet tulevat saman opettajan kohdalla kysymykseen, lasketaan tuntimäärä kummastakin erikseen ja vahvistetaan sen vaihtoehdon mukaan joka on opettajalle edullisempi.
Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta tuntiopettajiin.

19 §

Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä

1 mom.

Opettajanviran haltijalle, jolle määrätään koulu/oppilaitoskohtaisen
opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai hallintoon liittyvä erikseen määrätty tehtävä, maksetaan tehtävän vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella korvaus, jonka työnantaja vahvistaa palkkaliitteestä.

2 mom.

Peruskoulussa on käytettävä koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä kuukaudessa 1 momentin mukaiseen
tehtävään

3 mom.

Jos vuosiluokkien 1–6 koululla ja/tai vuosiluokkien 7–9 koululla
ja/tai erityiskoululla on yhteinen johtaja, 2 momentin euromäärä
vahvistetaan vuosiluokkien 7–9 koulun kiintiön mukaan.

4 mom.

Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä 1–2 momentissa tarkoitettua koulukohtaista kiintiötä, palkkaperusteryhmien yhteenlasketun

sol14osioByhteiset.docx

14

OSIO B ▌ Yleissivistävä koulu ▌ Työaika

lukumäärän jokaista täyttä 10 palkkaperusteryhmää kohden kunnan
toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan
palkkaliitteestä ilmenevä euromäärä kuukaudessa kunta- tai koulukohtaisen opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai hallintoon
edellä 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.
5 mom.

Lukiossa on käytettävä 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten
koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä
kuukaudessa

6 mom.

Aikuislukiossa kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten
seuraava rahamäärä:
Tehtävästä, johon on hyväksytty tavoitteet ja joiden toteutumisen
seurannasta on etukäteen opettajan kanssa sovittu, maksetaan
määräaikaisesti sen vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella
palkkaliitteestä ilmenevä euromäärä kuukaudessa jokaista päätoimista kymmentä aikuislukion viranhaltijaa ja aikuislukion tuntien varassa päätoimiseksi tulevaa tuntiopettajaa kohden.

20 §

Rehtorin hallinnolliset tehtävät
Jos apulaisjohtaja, varajohtaja tai koulun muu opettajanviran haltija
määrätään oman virkansa ohella hoitamaan rehtorinvirkaan kuuluvat hallinnolliset tehtävät rehtorin virantoimituksen keskeytyksen
ajalta, hänelle maksetaan tehtävästä varsinaiseen palkkaan kuulumaton korvaus, joka on työnantajan vahvistamalta työtunnilta varsinainen palkka jaettuna luvulla 152.

21 §

Poistettu
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IV

VIRANTOIMITUKSEN KESKEYTYS

22 §

Poistettu

23 §

Ylituntipalkkion, tuntipalkkioiden ja erityistehtäväkorvausten maksaminen/vähentäminen virkavapaan ajalta

1 mom.

Palkallisen virkavapaan ajalta ei vähennetä ylituntipalkkioita, viranhaltijalle määrättyjä tuntipalkkioperusteella maksettavia ylitunteja
eikä erityistehtävistä maksettavaa palkkiota. Ne maksetaan työsuunnitelmassa vahvistetun viikkotuntimäärän mukaan, kuitenkin
enintään seuraavan lukuvuoden alkuun asti.

2 mom.

Palkattoman virkavapaan ajalta vähennetään työsuunnitelman mukaiset ylitunnit ja viranhaltijalle määrätyt tuntipalkkioperusteella
maksettavat ylitunnit sekä erityistehtävät kertatuntipalkkiota (1/38
tai 1/33) käyttäen.
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V

MÄÄRÄAJAKSI OTETUT

24 §

Määräajaksi otetun viranhaltijan palkkaus

1 mom.

Määräaikaisella (avoimen viran hoitaja ja viransijainen) opettajalla
on oikeus saada palkkausta samojen palkkausperusteiden mukaan
ja saman työvelvollisuuden perusteella kuin toistaiseksi otetulla viranhaltijalla. Poikkeuksen edelliseen muodostaa kuitenkin se, että
vain ne määräaikaiset viranhaltijat, jotka on otettu vähintään 60 päiväksi, ovat oikeutettuja seuraaviin palkkaetuihin:
1

tilapäiseen hoitovapaaseen (KVTES V luku 10 §)

2

eräisiin virkavapaisiin (KVTES V luku 12 § 2 ja 3 mom.).

2 mom.

Toistaiseksi voimassaolevasta opettajanvirasta virkavapaana olevan samalla työnantajalla opettajanvirkaa määräaikaisesti hoitamaan määrättyyn opettajaan sovelletaan tämän pykälän määräyksiä.

3 mom.

Palvelussuhteen kestäessä enintään viisi koulun työpäivää palkka
maksetaan tuntipalkkiona kuten sivutoimiselle tuntiopettajalle. Tähän tuntipalkkioon ei makseta henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa, kerroin-, lukioresurssi- ja aikuislukiolisätunteja. Yhteissuunnitteluvelvollisuuden puuttumisen johdosta maksettava tuntipalkkio saadaan kertomalla ao. tuntiopettajan tuntipalkkio peruskoulussa kertoimella 0,94 sekä lukiossa ja aikuislukiossa kertoimella 0,96.

4 mom.

Jos koulussa noudatetaan jaksojärjestelmää ja palvelussuhde kestää enemmän kuin viisi koulun työpäivää ja se osuu ajaksi, jolloin
opetettava tuntimäärä on pienempi kuin opetusvelvollisuus, maksetaan määräaikaiselle viranhaltijalle hänen palvelussuhteen kestoaikana pitämiään tunteja vastaava osuus varsinaisesta palkasta seuraavan kaavan mukaan:
Pidettyjen tuntien määrä x Varsinainen palkka palvelussuhteen kestoaikana
Kyseisen viran opetusvelvollisuustuntien
kokonaismäärä palvelussuhteen kestoaikana

Soveltamisohje 4 momenttiin
Peruskoulussa pidettyjen tuntien määrään lasketaan mukaan
opetusvelvollisuuteen luettavien erityistehtävien määrä.
Lukiossa pidettyjen tuntien määrään lasketaan mukaan kerroin- ja mahdolliset demonstraatiotunnit sekä mahdollisesti lu-
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kioresurssi- ja aikuislukiolisätunneista osoitettuihin tehtäviin
tulevat tunnit.
5 mom.

Jos määräaikaisen viranhaltijan pitämä tuntimäärä palvelussuhteen
kestoaikana on opetusvelvollisuutta suurempi, hänelle maksetaan
varsinaisen palkan lisäksi ylituntipalkkio opetusvelvollisuuden yli
menevien tuntien osalta.
Soveltamisohje 5 momenttiin
Jos palvelussuhde kestää vain lukuvuoden työajan tai sitä lyhyemmän ajan, maksetaan ylituntipalkkio osion A 27 §:n mukaan.
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VI

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

25 §

Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaus (voimassa 31.7.2014 asti)

1 mom.

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavan opettajanviran
haltijan matkakustannusten korvaukseen oikeuttavaksi matkaksi
katsotaan matka asunnolta tai jos opettaja asuu kunnan ulkopuolella, kunnan rajalta ensimmäiselle koululle siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin edellytyksin korvaukseen oikeuttavaksi katsotaan matka viimeiseltä koululta asunnolle.
Pöytäkirjamerkintä
Huomaa, että tuntiopettajalle korvataan matkakustannukset
ao. kunnan koulujen välisiltä matkoilta (matka työpisteestä toiseen ks. KVTES liite 16, 1 § 2 ja 3 mom., 3–5 §, 6 § 2 mom.,
11 § 2 mom., 12–14 §).

2 mom.

Kunnan palveluksessa 31.5.1979 olleen ja edelleen olevan opettajanviran haltijan matkakustannusten korvauksiin sovelletaan edelleen OVTES:n 2003–2004 osion B 29 § 2 momenttia.

3 mom.

Jos opettajanviran haltija opettaa samana päivänä vain yhdessä
koulussa/oppilaitoksessa, korvataan matka siltä osin kuin matkasta
opettajan asunnosta kauempana sijaitsevalle toimipaikalle aiheutuu
suurempia kustannuksia kuin matkasta opettajan asuntoa lähimmälle toimipaikalle.

25 a § Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaukset (voimaan 1.8.2014)
1 mom.

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opettavalle opettajalle
matkakustannukset korvataan KVTES liite 16 matkakustannusten
korvausta koskevien määräyksien mukaan.

2 mom.

Opettajaviranhaltijaan, johon on sovellettu OVTES 2012 - 2013 25
§:n 1 mom. määräystä lukuvuonna 1.8.2013 - 31.7.2014, sovelletaan edelleen ko. määräystä.
Soveltamisohje
Opettajaviranhaltijaan sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin
hän on siinä virassa, johon kiertävän opettajan matkakustannusta
koskevaa määräystä on sovellettu. Ko. 25 a §:n 2 mom. on voimassa ko. sopimuskauden loppuun (korkeintaan 31.1.2017 asti).

26 §

Siirtymämääräys 1.8.2005 euromääräiseen palkkaukseen
siirretyille opettajille

sol14osioByhteiset.docx

19

OSIO B ▌ Yleissivistävä koulu ▌ Erinäisiä määräyksiä

1 mom.

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.7.2005 oli suurempi
kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.8.2005 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, muodostui erotuksesta henkilökohtainen palkanlisä.

2 mom.

Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä
muuhun virkaan.
Soveltamisohje
Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää.
Viranhaltijan siirtymisestä toiseen virkaan on kyse myös tapauksessa, jossa henkilöltä poistetaan koulunjohtajan tai apulaisjohtajan tehtävät.

27 §

Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta
maksettavaa palkkaa määrättäessä 1.3.2007

1 mom.

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 28.2.2007 voimassa
olleen OVTES 2005–2007 sopimusmääräysten mukaan oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.3.2007 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen siirtymäkauden lisä.
Soveltamisohje
Siirtymäkauden lisä voi johtua 28.2.2007 voimassa olleen
OVTES:n erillisen lisäpalkkion tai lisän poistumisesta, kun
7 §:n mukaan määrätty tehtäväkohtainen palkka tehtävän hoitamisesta on muodostunut pienemmäksi henkilön ollessa
työnantajan palveluksessa 28.2.2007.

2 mom.

Tämän pykälän henkilökohtainen siirtymäkauden lisä poistuu viran
tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai
viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.
Soveltamisohje
Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia
eikä henkilökohtaista lisää. Viranhaltijan siirtymisestä toiseen
virkaan on kyse myös mm. tapauksessa, jossa henkilöltä poistetaan koulunjohtajan tai apulaisjohtajan tehtävät. Myös muu
olosuhteen muutos, jonka vuoksi siirtymäkauden lisää on
muodostunut, poistaa siirtymäkauden lisää.
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28 §

Päätoimista tuntiopettajaa koskevat osion B
sopimusmääräykset
1§
7§
8§
14 §
15 §
17 §
19 §
20 §
21 §
23 §

Sovellettavat sopimusmääräykset
Palkan muodostuminen
Henkilökohtaisen lisän Vuosisidonnainen lisä osa
Opettajatyöpäivät
Työaikaa lyhentävät arkipyhät
Demonstraatioiden valmistelutunnit
Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä
Rehtorin hallinnolliset tehtävät
Toisen opettajan oppitunnin hoitaminen
Ylituntipalkkion, tuntipalkkioperusteella maksettavan ylitunnin ja erityistehtäväkorvauksen maksaminen/vähentäminen virkavapaan ajalta
24 §
Määräajaksi otetun viranhaltijan palkkaus
25 § 1 mom.
Pöytäkirjamerkintä: matkakustannusten korvaukset
(poistetaan 31.7.2014)
25 a § 1 mom. Voimaan 1.8.2014
26 §
Siirtymämääräys 1.8.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille opettajille
27 §
Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta maksettavaa 1.3.2007.
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