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Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset 
(OVTES 2014–2016) 

Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016  
voimaan tulevalle sopimusjaksolle 

OSIO A  
YLEINEN OSA 

14 § Vuosisidonnainen lisä ja eläke  

Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaksi ajaksi ei katsota aikaa, jolta henkilö on an-
sainnut ja saa eläkettä. Rajoitus ei koske aikaa, jolta henkilö saa kuntien eläkevakuu-
tukselta osa-aikaeläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä. 

Soveltamisohje 

Vuosisidonnaisen lisän kertyminen katkeaa henkilön jäätyä vanhuuseläkkeelle. Pal-
velussuhteessa vuosisidonnaisen lisän kertyminen alkaa alusta, jos henkilö saa sa-
manaikaisesti vanhuuseläkettä. 

OSIO C 
YHTEISET MÄÄRÄYKSET  
 
10 § Ammatillisessa oppilaitoksessa annettava lukio-opetus 

2 mom. Jos ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjällä on lukiokoulutuksen järjestämislupa, jonka 
perusteella ylläpitäjän tekemän päätöksen nojalla lukiokoulutusta annetaan ja ylioppi-
lastutkinto järjestetään ko. ammatillisessa oppilaitoksessa, maksetaan 1 momentin li-
säksi ylioppilaskirjoitusten valmistavasta tarkistamisesta kutakin koetta kohden palk-
kaliitteestä ilmenevä kertapalkkio. 

Soveltamisohje 

Vieraan kielen kokeen eri osien tarkistus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi, 
samoin äidinkielen osasuoritukset. 
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Tulkintaa muuttavat muutokset 1.1.2016 voimaan tulevalle sopimusjaksolle 

OSIO B 
YLEISSIVISTÄVÄ KOULU 
 
19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä 

7 mom. (voimassa 1.8.2016–31.7.2017) 

Jos koulutuksen järjestämisen kannalta on tarpeen soveltaa tämän pykälän perus-
koulua koskevia määräyksiä toisin, voi työnantaja halutessaan käyttää kou-
lu/oppilaitoskohtaiseen lisätehtävän korvauksen osin kuntakohtaisesti.  

Soveltamisohje 

Koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä (2 mom.) voidaan 
työnantajan harkinnan mukaan käyttää osin kuntakohtaisesti, jos se on koko kunnan 
opetuksen kehittämisen kannalta perusteltua eikä rahamäärän käyttäminen koulukoh-
taisesti ole tarkoituksenmukaista. Koulukohtaisesti tulee kuitenkin käyttää vähintään 
70 % rahamäärästä. 

Ennen päätöstä koulukohtaisen rahamäärän käyttämisestä kuntakohtaisesti, tulee 
asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 §:n 2 mom. mukaiset neuvottelut. 

OSIO B, LIITE 1 
PERUSKOULU 
 
9 § Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, 

kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan 1.8.2016) 

1 mom. Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman vuosiluokkia  
1–6 käsittävän koulun apulaisjohtajan tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa lue-
taan seuraava tuntimäärä:  

Koulun/koulujen palkkaperuste-
ryhmien  
lukumäärä 

Tuntimää-
rä/viikko  

30–35 2–4 
36–41 5–7 
42– 10–12 
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2 mom. Muun kuin 1 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen apulaisjohtajaksi mää-
rätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luettava tuntimäärä on seuraava:  

Koulun/koulujen palkkaperuste- 
ryhmien lukumäärä 

Tunnit/viikko  

15–20 2–4 
21–25 4–8 
26–30 7–14 
31– 9–16 

Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin 

Jos koululle/kouluille on poikkeuksellisesti määrätty useampia apulaisjohtajia, jaetaan 
1 tai 2 momentin määräysten mukaan määräytyvä tuntimäärä apulaisjohtajien kes-
ken.  

OSIO B, LIITE 2 
LUKIO 

4 § Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, 
kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan 1.8.2016) 

1 mom.  Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulais-
rehtorin tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luettava tuntimäärä on seuraava:  

Opiskelijoiden lukumäärä Tunnit/viikko 
200–400 2–6 
401–600 5–10  
601– 6–13  

OSIO B, LIITE 3 
AIKUISLUKIO 

5 § Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen,  
kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle (Voimaan 1.8.2016) 

 
Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulais-
rehtorin tehtävät, työnantaja vahvistaa opettajan opetusvelvollisuuden 8–16 viikko-
tunniksi. Opetusvelvollisuuden suuruudesta päättäessään työnantaja ottaa huomioon 
oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet. 
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OSIO B, LIITE 2 
LUKIO 

7 § Lukioresurssitunnit (Voimaan 1.8.2016) 

Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia, johon lisätään 0,17 viik-
kotuntia opiskelijaa kohden. Lukuvuoden 2016–17 ajan lukioresurssi on kuitenkin lu-
kiota kohden 14,75, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurs-
sia käytetään rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
tärkeiksi pidettyihin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten 
ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päät-
tötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Vaihtoehtoisesti voidaan päättää pie-
nemmän resurssin käyttämisestä, jolloin kyseisiin luokan ulkopuolisiin tehtäviin käyt-
tämätön viikkotuntimäärä on käytettävä opetustyöhön. Asiasta päätetään lukuvuo-
deksi kerrallaan. 

Soveltamisohje  

Lukioresurssista on käytettävä suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Jos pääte-
tään resurssin käyttämisestä opetustyöhön, tulee siitä sopia opettajakunnan kanssa. 
Jos resurssin käyttämisestä ei saavuteta yksimielisyyttä, tulee asiasta käydä pääso-
pimuksen IV luvun 14 §:n 2 mom. mukaiset neuvottelut. 

OSIO C, LIITE 4 
AMMATTIOPPILAITOS 

4 § Opettajan työaika (Voimaan 1.8.2016) 

2 mom.  Ammatillisissa aineissa opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on 931 tuntia. 

Yhteisen aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on kielten opetuksessa 779 
tuntia, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa 
yhteisissä aineissa 817 tuntia. 

OSIO C, LIITE 6 
TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS 
 
4 § Opettajan opetusvelvollisuus (Voimaan 1.8.2016) 

1 mom.  Yhteisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on työkyvyn ylläpitämises-
sä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa yhteisissä aineissa 836 tuntia. 
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OSIO C, LIITE 9 
MERENKULKUOPPILAITOS 

6 § Opettajan opetusvelvollisuus (Voimaan 1.8.2016) 

1 mom.  Opetusvelvollisuus merenkulku- ja teknillisissä aineissa sekä ammatinopetuksessa 
on 874 ja työnopetuksessa 950 tuntia vuodessa. Opetusvelvollisuus kielten opetuk-
sessa on 722, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 817 tuntia ja 
muissa aineissa 760 tuntia vuodessa. 
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