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OVTES osio A 

33 § Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 

1 mom. Jos opetushenkilöstöön kuuluvalla viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus 
vuosilomaan, tästä on sopimusmääräys asianomaisessa osiossa tai liitteessä 
ja vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaan, kuitenkin 2 momentin 1–2 
kohdassa olevalla poikkeuksella, ellei liitteissä jäljempänä toisin ole sovittu. 

2 mom. Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6., ja sen pituuteen vaikuttavien täysien 
lomanmääräytymiskuukausien, virantoimituspäivien veroisten päivien ja 
vuosilomaan vaikuttavaan aikaisempaan palveluun sovelletaan KVTES:n 
vuosilomamääräyksiä seuraavin poikkeuksin: 

1 Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomanmääräytymisvuoden 
sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana pääviranhaltija on ollut 
virantoimituksessa vähintään 16 kalenteripäivää (korvaa KVTES  
IV luvun 3 §:n). 

2 Vuosilomaan vaikuttavana palvelusaikana on opetushenkilöstöllä 
OVTES:n määräysten nojalla määräytyvä vuosisidonnaiseen lisään 
oikeuttava palvelusaika. 

Soveltamisohje 
Virantoimituspäivien veroisia päiviä ovat myös KVTES:n IV luvun 
4 §:ssä mainitut työssäolopäivien veroiset päivät. 

3 mom. Laskennallisen vuosiloman pituus määräytyy siten, että 
lomanmääräytymisvuoden täydet lomanmääräytymiskuukaudet kerrotaan 
KVTES:n IV luvun 18 §:ssä sovitulla prosenttilukua vastaavalla 
kokonaisluvulla (lomakertymäluvulla) ja jaetaan kahdella. Jos tulokseksi ei 
tule kokonaislukua, pyöristys tapahtuu ylempään kokonaislukuun. 
Laskennallisten vuosilomapäivien lukumäärä asetetaan kalenterille 16.6. 
alkaen, ja laskennallisen vuosiloman päiviä ovat kaikki arkipäivät 
(juhannusaattoa lukuun ottamatta). 

Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017–30.9.2019) 
Lomakertymälukuna käytetään edelleen KVTES 2014-2016 IV luvun  
18 §:n prosenttilukuja. 

34 § Lomaraha 

 Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n määräysten mukaan 33 §:n  
2 momentin määräykset huomioon ottaen.  

Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017–30.9.2019) 
Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n lomarahan määräyksistä 
tehdyn erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
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OVTES osio B  

13 § Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran työaika (voimaan 1.2.2017) 

1 mom.  Oppilaanohjauksen lehtorin virassa työnantajan ajan ja paikan suhteen 
määrättävissä oleva työaika on 1245 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, koulutukseen 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. 
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Soveltamisohje 
2 momentin mukaisiin opettajapäiviin osallistuu, sen mukaan kuin 
työnantaja määrää, koko kunnan opettajisto (esim. opetussuun-
nitelmien 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. Poistettu 1.10.2007–31.7.2018 

5 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään 
lukuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten 
koulupäivien ja muun työvelvollisuuden ja 1 momentissa mainitun opinto- ja 
suunnittelutyön lisäksi osallistua työnantajan määräämään opinto-, 
suunnittelu tai muuhun opettajatyöhön. Työaika on toistaiseksi palveluksessa 
olevalla sekä määräaikaisella lukuvuodeksi otetulla lukuvuoden aikana  
24 tuntia. Lukuvuoden työajaksi otetulla työaika on enintään 20 tuntia.  

Soveltamisohje 
Tästä työajasta määrätään 12 tuntia oppilastyöpäivinä pidettävinä 
tilaisuuksina. Perustellusta syystä työaikaa voidaan määrätä 
pidettäväksi korkeintaan yhtenä 6 tunnin päivänä. Tämä päivä tulee 
pitää oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä. Muut tunnit työajasta 
pidetään osana yhteissuunnittelutyöaikaa ao. koulutusmuodon liitteen 
määräyksen mukaan. 

 Muuna opettajatyönä ei voida määrätä työtä, joka on opetusvelvollisuuteen 
luettavissa tai työtä, jonka korvaaminen perustuu erilliseen OVTES:n 
määräykseen.  

6 mom.  (voimaan 1.8.2017)  

 Määräaikaisella vähintään lukukauden työajalle tai vastaavan pituiseen 
palvelussuhteeseen otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten 
koulupäivien ja muun työvelvoitteen lisäksi osallistua työnantajan 
määräämään opinto-, suunnittelu tai muuhun opettajatyöhön yhteensä 
enintään 10 tunnin ajaksi oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina ja/tai 
vaihtoehtoisesti osana yhteissuunnittelutyöaikaa ao. koulutusmuodon liitteen 
määräyksen mukaan. 

Soveltamisohje 
Lukukauden tai vastaavan mittaisella palvelussuhteella tarkoitetaan 
noin 19 viikkoa kestävää tai pidempää opettajan palvelussuhdetta. 
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7 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään 
lukuvuoden työajaksi otetulla vähintään 10 vuosiviikkotuntia opettavalla 
sivutoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja 
muun työvelvoitteen lisäksi osallistua työnantajan määräämään opinto-, 
suunnittelu tai muuhun opettajatyöhön yhteensä enintään 10 tunnin ajaksi. 
Työaika määrätään pidettäväksi kuten 6 momentissa. 

8 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään 
lukuvuoden työajaksi otetulla alle 10 vuosiviikkotuntia opettavalla 
sivutoimisella tuntiopettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja 
muun työvelvoitteen lisäksi osallistua työnantajan määräämään opinto-, 
suunnittelu tai muuhun opettajatyöhön yhteensä enintään 4 tunnin ajaksi. 
Työaika määrätään pidettäväksi tilaisuuksina oppilastyöpäivinä ja/tai 
vaihtoehtoisesti yhteissuunnittelutyöaikana ao. koulutusmuodon liitteen 
määräyksen mukaan. 

9 mom.  (voimassa 1.2.–31.7.2017) 

 Lukuvuonna 2016–2017 5 momentissa tarkoitettua opinto-, suunnittelu tai 
muuta opettajatyötä voidaan määrätä ko. momentin mukaisessa 
palvelussuhteessa olevalle toistaiseksi voimassa olevassa 
palvelussuhteessa ja lukuvuodeksi otetulle määräaikaiselle opettajalle 
enintään 10 tuntia. Lukuvuoden työajaksi otetuille työtä voidaan määrätä 
enintään 8 tuntia. Työaika määrätään pidettäväksi kuten 6 momentissa. 

OVTES osio B liite 1 

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2018 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 
opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen 
yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, 
kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja 
koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. 

6a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017) 

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on korkeintaan 
126 tuntia huomioon ottaen osio B 14 § 5–8 mom. määräykset. 
Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden 
opettajatyöpäivien määrää. 

OVTES osio B liite 2 

2 § Yhteissuunnittelutyöaika  

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, 
että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan 
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koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2–5 tuntia opettajaa kohti kahdessa 
viikossa.  

2a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017) 

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on 50–107 tuntia 
huomioon ottaen osio A 32 §:n määräys ja osio B 14 § 5–8 mom. 
määräykset. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä 
lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. 

OVTES osio B liite 3 

3 § Yhteissuunnittelutyöaika  

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, 
että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan 
koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2–5 tuntia opettajaa kohti kahdessa 
viikossa. 

3a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017) 

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on 45–94 tuntia 
huomioon ottaen osio A 32 §:n määräys ja osio B 14 § 5–8 mom. 
määräykset. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä 
lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. 

OVTES osio C liite 4  

5 § Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017) 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 
opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 81 tuntia oppilaitoksen toiminnan 
kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön. 

Soveltamisohje 
Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin 
osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin 
kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, 
yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, 
yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja 
oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus 
osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 
16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy 
opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan 
tehtäväkohtaiseen palkkaan. 
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9 § Tuntiopettaja 

3 mom.  (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

OVTES osio C liite 5 

4 a § Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017) 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 
opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen 
toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön. 

Soveltamisohje 
Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin 
osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin 
kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, 
yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, 
yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja 
oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus 
osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 
16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy 
opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan 
tehtäväkohtaiseen palkkaan. 

9 § Tuntiopettaja 

3 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 
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OVTES osio C liite 6 

4 § Opettajan opetusvelvollisuus 

1 mom. Ammatillisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on 
viestintäkulttuurialalla 722 ja muilla aloilla 798 tuntia. Hinnoittelutunnuksen  
4 18 04 00 5 mukaisen opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on kuitenkin 
viestintäkulttuurialalla 760 ja muilla aloilla 912 tuntia.  

Yhteisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on työkyvyn 
ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueella 874 ja muissa aineissa 
836 tuntia. 

4 a §  Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017) 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 
opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen 
toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön.   

Soveltamisohje 
Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin 
osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin 
kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, 
yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, 
yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja 
oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus 
osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 
16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy 
opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan 
tehtäväkohtaiseen palkkaan. 

8 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot 

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 

5 mom. (voimaan 1.8.2017) 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

OVTES osio C liite 7 

4 § Työaika 

1 mom. Työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen 
toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. 
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3 mom.  Opettajan työajan jakaantumisesta opetus- ja muuhun työhön päätetään 

paikallisesti kuitenkin siten, että muuhun kuin opetustyöhön on varattava 
vähintään 776 tuntia vuodessa. 

6 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot 

6 mom. (voimaan 1.8.2017) 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 3 momentin 
mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia 
ylittävältä osalta. 

7 mom. (voimaan 1.8.2017) 

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 3 momentin 
mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia 
ylittävältä osalta. 

OVTES osio C liite 8 

4 § Opettajan työaika 

1 mom. Opettajan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen 
toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. 

2 mom.  Opettajan työajan jakaantumisesta opetus- ja muuhun työhön päätetään 
paikallisesti kuitenkin siten, että muuhun kuin opetustyöhön on varattava 
lukuvuodessa vähintään 724 tuntia. 

5 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot 

6 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 2 momentin 
mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia 
ylittävältä osalta. 

7 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n 2 momentin 
mukaista muuta kuin opetustyötä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia 
ylittävältä osalta. 
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OVTES osio C liite 9 

6 § Opettajan opetusvelvollisuus 

1 mom. Opetusvelvollisuus merenkulku- ja teknillisissä aineissa sekä 
ammatinopetuksessa on 874 ja työnopetuksessa 950 tuntia vuodessa. 
Opetusvelvollisuus kielen opetuksessa on 722, työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto -osa-alueella 817 ja muissa aineissa 760 tuntia 
vuodessa. 

6 a §  Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017) 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 
opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen 
toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön. 

Soveltamisohje 
Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin 
osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin 
kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, 
yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, 
yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja 
oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus 
osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 
16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy 
opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan 
tehtäväkohtaiseen palkkaan. 

9 § Tuntiopettaja 

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 

5 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia 
tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 
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OVTES osio E 

2 § Koko- ja osa-aikainen opettaja 

Koko- ja osa-aikaisen opettajan työaika on seuraava: 

1. Säännöllinen viikoittainen työaika: 

kokoaikainen opettaja 38 tuntia 45 minuuttia  
osa-aikainen opettaja 16–38 tuntia 45 minuuttia. 

Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu 
tämän osion mukaiseen tuntimäärään enintään 1 vuoden tasoittumisjakson 
aikana. 

Tasoittumisjakson työaika voidaan ylittää (lisätyö). 

Arkipyhäviikkojen työaika määräytyy soveltuvin osin KVTES:n III luvun 7 §:n  
2 momentin mukaisesti. Jos osa-aikaisen opettajan palkkaus määrätään 
kuukausittain erikseen laskettavan työajan perusteella, otetaan huomioon 
myös arkipyhät. 

3.  Palkkaus ja hinnoittelutunnukset 

------ (vanhat OVTES-määräykset) 

Soveltamisohje 
Jos opettajalla ei ole opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998 siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista ammatilliselle 
koulutukselle määriteltyä kelpoisuutta, noudatetaan edellä olevia 
asteikkoja alarajaltaan enintään 30 %:lla alennettuina. 

Jos työsuhteen aikana suoritetusta koulutuksesta johtuen opettajan 
työkyky ja -taito työnantajan arvion mukaan lisääntyvät (esim. 
tutkintomestarikoulutus), tarkistetaan palkkausta asteikon puitteissa. 

Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on sinä suhteessa 
kokoaikaisen opettajan palkkaa alempi kuin hänen viikoittainen 
työaikansa on kokoaikaisen opettajan työaikaa (38 h 45 minuuttia) 
lyhyempi. 

3 § Sivutoimiset tuntiopettajat 

1  ------ (vanhat OVTES-määräykset) 

2  (voimaan 1.8.2017) 

Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin 
opetustyötä, jolloin tuntipalkka maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 
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Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin 
opetustyötä, jolloin tuntipalkka maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

OVTES osio F liite 10 

6 §  Opettajan vuotuinen työaika ja opetusvelvollisuus (voimaan 1.8.2017) 

1 mom. Opettajalla on opetustyötä vähintään 35 viikkoa ja muuta työtä enintään 3 
viikkoa lukuvuodessa. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä vähennetään 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja 
vapunpäivä. 

3 mom. Muuhun työhön kuuluu opetuksen kehittäminen ja muut työnantajan 
määräämät opettajan toimenkuvaan kuuluvat oppituntiin välittömästi 
liittymättömät tehtävät. Muun työn viikoittainen työaika on 38 tuntia ja tunnin 
pituus on 60 minuuttia. 

4 mom. Muun työn asemasta opettaja voidaan määrätä opettamaan yli 35 työviikkoa. 
Tällöin yksi opetustunti vähentää muuta opetustyötä kahdella tunnilla. Jos 
opettajalle määrätään muuta työtä yli 114 tuntia, maksetaan yhdestä muun 
työn tunnista yhden ylitunnin palkkio. 

11 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot 

3 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 6 § 3 mom. mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 § 3 mom. mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

OVTES osio F liite 11 

4 § Opettajan työaika (voimaan 1.8.2017) 

Vaihtoehto 1 

1 mom. Opettajan työaika on vuodessa 814 tuntia, josta opetustunteja on 578 tuntia 
ja muuta työnantajan määräämää työtä 236 tuntia. 

Vaihtoehto 2 

2 mom. Opettajan työaika on vuodessa 1224 tuntia, joka jakautuu opetukseen ja 
muuhun työnantajan määräämään työhön siten, että opetustunteja on 
enintään 1 mom. mukainen määrä. 
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14 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot   

1 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 4 §:n mukaista muuta työtä, jolloin 
korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.   

 2 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 4 §:n mukaista muuta työtä, jolloin 
korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

OVTES osio F liite 12 

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetustuntimäärä (voimaan 1.8.2017) 

1.mom. Opettaja on velvollinen opettamaan seuraavan opetustuntimäärän 
työvuodessa: 

a) yhteiskunnallisten aineiden, kasvatustieteellisten aineiden, äidinkielen, 
toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opettaja sekä 
matemaattisluonnontieteellisen aineen opettaja 530 tuntia. 

b) muut 580 tuntia. 

2 mom. Opettajan muu työvelvollisuus on 374 tuntia työvuodessa.  

9 § Suunnittelijaopettajan työaika (voimaan 1.8.2017) 

1 mom. Suunnittelijaopettajan, jonka tehtäviin kuuluu opintokokonaisuuksien/kurssien 
suunnittelua, koordinointia, hankkeiden hallintaa ja seurantaa (talous- yms. 
vastuu), sidottu vuotuinen työaika määrätään 1224 tunniksi. Työaika jakautuu 
opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön työnantajan 
päätöksen mukaisesti siten, että opetustunteja voi olla enintään 6 §:n 1 
momentin mukainen määrä.  

Soveltamisohje 
Omien oppituntien valmistelu ja jälkikäteistyöt tehdään opetustyöajan ja 
työnantajan muun määräämän työajan (eli 1224 tunnin) ulkopuolisena 
aikana. 

12 § Tehtävät  

 3 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta. 
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4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

16 § Lomaraha 

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona 
tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 
työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu  
35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmääräytymiskuukausi). 
Lomaraha lasketaan seuraavasti: 

50 % 

Lomakorvaus  
työvuodelta x 

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää  
tai 35 oppituntia 

Työsuhteen keston kuukaudet 

Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017 - 30.9.2019) 
Lomaraha lasketaan ja maksetaan käyttäen prosenttilukuna 
kolmeakymmentäviittä (35) viidenkymmenen (50) sijaan. 

OVTES osio F liite 13 

3 § Opettajan työaika vaihtoehdossa (voimaan 1.8.2017) 

3 mom. Opettajan vuotuinen muun työn työvelvollisuus on 339 tuntia vuodessa, jos 
opettajan opetusvelvollisuus on ¾ kokonaistyövelvollisuudesta. 

9 § Tehtävät  

3 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.    

4 mom. (voimaan 1.8.2017) 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, 
jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 
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13 § Lomaraha 

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona 
tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu  
14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu  
35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmääräytymiskuukausi). 
Lomaraha lasketaan seuraavasti: 

50 % 

Lomakorvaus  
työvuodelta x 

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää  
tai 35 oppituntia 

Työsuhteen keston kuukaudet 

Soveltamisohje 
Lomakorvaus on 9 % koko palvelussuhteen kestoajalta maksetuista 
työssäoloajan palkoista (11,5 %, jos työsuhde on jatkunut ennen 
lomanmääräytymisvuoden päättymistä keskeytyksettä vähintään yhden 
vuoden). 

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle lomakorvauksesta 
laskelman. 

Soveltamisohje (voimassa 1.2.2017 - 30.9.2019) 
Lomaraha lasketaan ja maksetaan käyttäen prosenttilukuna 
kolmeakymmentäviittä (35) viidenkymmenen (50) sijaan. 

OVTES osio B Kokeilu 

4 § Vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika (voimaan 1.2.2017) 

1 mom.  Vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan vuosityöaika on 1 624 tuntia, josta 424 
tunnin osalta opettaja saa valita tehtävän työn ajan ja paikan. 

Soveltamisohje 
Ennen lukuvuoden alkua opettajalle on vahvistettava työajan 
käyttösuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön sisällön määrän 
sekä opettajan muut tehtävät. 

Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua 
työajankäyttösuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla 
opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä. Työajan käyttösuunnitelman 
toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden 
päättyessä. 

2 mom. Opinto-ohjaajan työnantajan määrättävissä olevasta työajasta 30–50 tuntia 
on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan.  
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