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OSIO B 
LIITE 1 PERUSKOULU 

 

I MÄÄRITELMIÄ 

1 § Perusopetuksen jaottelu 

Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 

1 Vuosiluokilla 1–6 ja esiopetukseen, jota annetaan  
muille kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville.  

2 Vuosiluokilla 7–9 ja 10 luokan lisäopetukseen.  
3 Erityisopetukseen perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun  

opetuksen mukaisesti 

Soveltamisohje 1 ja 2 kohtaan 

Sekaryhmässä on vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 oppilaita. Seka-
ryhmään sovelletaan vuosiluokkia 1–6 koskevia määräyksiä, 
jos vuosiluokkien 1–6 oppilaita on yli puolet. Jos sekaryhmän 
oppilaista vähintään puolet on vuosiluokkien 7—9 oppilaita, 
sovelletaan vuosiluokkia 7–9 koskevia määräyksiä.  

II VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 

2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka  
(ks. palkkaliite)  

4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

4 03 04 00 7 Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen,  
luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 

4 03 04 00 8 Ylempi korkeakoulututkinto 
4 03 04 00 9 Korkeakoulututkinto 
4 03 04 01 0 Muu kuin edellä mainittu 
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3 § Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja)  
hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 

4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan  
kelpoisuus 

4 03 04 01 4 Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan  
kelpoisuus 

4 03 04 01 3 Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus  
4 03 04 01 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  

opettajan kelpoisuus 
4 03 04 01 6 Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen  

erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus  

4 03 04 01 7 Muu kuin edellä mainittu 

4 § Luokanopettajan (luokanopetus) hinnoittelutunnukset ja  
peruspalkka (ks. palkkaliite)  

4 03 04 02 8 Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineen-
opettajan kelpoisuus jossakin ao. kunnan peruskoulussa yhteisenä 
opetettavassa aineessa   

4 03 04 03 0 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus 

4 03 04 03 1 Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus  

4 03 04 09 8 Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto 
4 03 04 03 3 Muu kuin edellä mainittu 

5 § Esiluokanopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)  

1 mom. 

4 03 04 02 0 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus 

4 03 04 02 4 Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan  
kelpoisuus 

4 03 04 02 1 Asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus 

4 03 04 02 2 Muu kuin edellä mainittu 
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2 mom. Jos 1 momentin esiluokanopettaja opettaa sekä erillistä esiluokkaa 
että muussa perusopetuksessa, lasketaan opettajalle painotettu pe-
ruspalkka esiopetustuntien ja muiden opetustuntien mukaisessa 
suhteessa.  

Soveltamisohje 

Painotetun peruspalkan laskentakaavio sekä pyöristysohjeet 
ovat osion A 52 §:ssä.  
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III VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA 

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2017 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien li-
säksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikos-
sa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäi-
siin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä ope-
tuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien 
tehtävien tekemiseen. 

7 § Opetusvelvollisuus (opv) 

1 mom.  Luokanopetuksen ja erityisopetuksen opettaja opv/vk 

  Esiluokanopettajan virassa 23 
  Luokanopettajan virassa 24 
  Erityisopettajan virassa 24 
  Erityisluokanopettajan virassa 22 
 

 Soveltamisohje 

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus em. opetuksessa 
on sama kuin viranhaltijalla. 

 

   
2 mom.  Aineenopettaja opv/vk 

  Äidinkieli ja kirjallisuus 
(myös suomi/ruotsi toisena kielenä) 18 

  Toinen kotimainen ja vieras kieli myös vieraskielis-
ten oppilaiden äidinkieli (oppilaan kotikieli) 20 

  Matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka,  
kuvataide ja musiikki 21 

  Uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskun-
taoppi, kotitalous, kaupalliset aineet, terveystieto, 
biologia ja maantieto 23 

  Tekstiilityö, tekninen työ, liikunta, maa- ja metsä-
talous ja puutarhanhoito, oppilaanohjaus 24 

  Muut aineet 23 

3 mom. Jos aineenopettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainet-
ta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu 
opetusvelvollisuus. 
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4 mom. Jos erillisen esiluokan opettajan virassa oleva viranhaltija opettaa 
esiopetuksen lisäksi muussa perusopetuksessa, lasketaan hänelle 
painotettu opetusvelvollisuus.  

Soveltamisohje 

Painotetun opetusvelvollisuuden laskentakaavio sekä pyöris-
tysohjeet ovat osion A 53 §:ssä. 

5 mom. Opetusvelvollisuus voidaan määrätä vuotuisena kertomalla viikoit-
tainen opetusvelvollisuus luvulla 38.  

6 mom. Sellaisen peruskoulun ja lukion yhteisen viranhaltijan tai peruskou-
lun viranhaltijan, joka joutuu opetusvelvollisuutensa täytteeksi opet-
tamaan lukiossa (liite 2), lukion luokkaopetustunnit kerrotaan lukio-
kertoimella 1,10, ja nämä kerrointunnit voidaan lukea opettajan 
opetusvelvollisuuteen. Jos peruskoulun opettajalle on määrätty lu-
kiossa tehtävä, johon on osoitettu lukioresurssitunteja, luetaan nä-
mä tarvittaessa opetusvelvollisuuteen. 

8 § Koulun johtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on 
määrätty opettajanviran haltijalle 

1 mom.  Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useam-
man vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun ja/tai erityiskoulun johtajan 
tehtävät, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan seuraava tunti-
määrä: 

Koulun/koulujen palkkaperuste-
ryhmien  
lukumäärä 

Tuntimäärä/viikko 

1–2 1 
3 2 
4–5 3 
6–7 6 
8 7 
9–12 9 
13– 12 

2 mom.  Jos vuosiluokkien 1–6 koululla ja erityiskoululla on yhteinen johtaja, 
määräytyy tuntimäärä edellä olevan taulukon mukaan kunkin kou-
lun osalta erikseen, kuitenkin niin, että johtajalle jää opetustyötä 
vähintään neljä tuntia viikossa.   

3 mom. Poistettu (yhdistetty 1 momenttiin) 
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4 mom. Jos kahdella tai useammalla vuosiluokkien 1–6 koululla on yhteinen 
johtaja, työnantaja voi lukea koulun johtajan opetusvelvollisuuteen 1 
momentin lisäksi enintään kaksi viikkotuntia. 

9 §  Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun teh-
tävät on määrätty opettajanviran haltijalle 

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

Koulun/koulujen palkkaperuste-
ryhmien  
lukumäärä 

Tuntimää-
rä/viikko  

30–35 2 
36–41 5 
42– 10 

2 mom. Muun kuin 1 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen apu-
laisjohtajaksi määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen 
luettava tuntimäärä on seuraava:  

Koulun/koulujen palkkaperuste- 
ryhmien lukumäärä 

Tunnit/viikko  

15–20 2 
21–25 4–6 
26–30 7–12 
31– 9–14 

  Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin 

   Jos koululle/kouluille on poikkeuksellisesti määrätty useampia apu-
laisjohtajia, jaetaan 1 tai 2 momentin määräysten mukaan määräy-
tyvä tuntimäärä apulaisjohtajien kesken.  

3 mom. Poistettu 

4 mom. Jos peruskoululla ja lukiolla on yhteinen rehtorinviran haltija ja apu-
laisjohtajaksi on määrätty peruskoulun opettaja, peruskoulun ja lu-
kion palkkaperusteryhmät lasketaan yhteen määriteltäessä 2 mo-
mentin mukaista tuntimäärää. 

10 § Muiden kuin johtamistehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen 

Ks. osion B 17 § (demonstraatioiden valmistelutunnit) ja 18 § (kier-
tävän opettajan työaika).  
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1 mom.  Jos luokanopettajanviran haltijan luokkaan kuuluu kahden tai use-
amman vuosiluokan oppilaita, hänen opetusvelvollisuuteensa lue-
taan yksi vuosiviikkotunti. Vastaavasti menetellään erityisluokan-
opettajanviran haltijan osalta, lukuun ottamatta vaikeimmin kehitys-
vammaisten opetusta.  

2 mom. Jos luokanopettajanviran haltijan tai erityisluokanopettajanviran hal-
tijan luokkaan kuuluu yksi tai useampi esiopetuksen oppilas, hänen 
opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi vuosiviikkotunti. Edellä mainit-
tua ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun opetusryhmässä on vain pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia esiopetuksen oppilaita.  

Soveltamisohje 1 ja 2 momenttiin 

Määräysten soveltaminen edellyttää, että luokanopettaja tai 
erityisluokanopettaja opettaa 1 ja/tai 2 momentin luokalla vä-
hintään puolet koko opetusryhmän opetuksesta. 1 ja 2 mo-
menttien molempien täyttyessä opetusvelvollisuuteen luetaan 
2 vuosiviikkotuntia. 

3 mom. Jos aineenopettajanviran haltija tai (aineenopetuksen) tuntiopettaja 
poikkeuksellisesti määrätään huolehtimaan vuosiluokkien 1–6 luo-
kasta ja kyseisellä luokalla ei ole omaa luokanopettajaa, hänen 
opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi vuosiviikkotunti.  

4 mom. Jos opettajanviran haltijalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvolli-
suutensa edellyttämää tuntimäärä, hänen opetusvelvollisuuteensa 
on luettavissa luetaan osion A 23 §:n oppilaan ohjaus sekä tämän 
liitteen 11–22 §:n erityistehtävät tarpeellisilta osin. 

Soveltamisohje 

Jos luokanvalvontatyö luetaan aineenopettajanviran haltijan 
opetusvelvollisuuteen, tuntimääränä käytetään 1 vuosiviikko-
tuntia, eikä 14 §:n 1,4 vuosiviikkotuntia. 

11 § Kirjaston hoitotyö 

1 mom. Koulun kirjaston hoitajaksi määrätylle asianomaiselle opettajanviran 
haltijalle maksetaan  

1 yhtä vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjastoa 
pidetään avoinna lukuvuoden työaikana yksi tunti viikossa 

2 kahta vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjastoa 
pidetään avoinna vähintään kaksi tuntia viikossa ja edellisen 
lukuvuoden kirjalainausten määrä on ollut vähintään 3 500 se-
kä 
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3 kolmea vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjas-
toa pidetään avoinna vähintään kolme tuntia viikossa ja edellä 
tarkoitettu lainausten määrä on ollut vähintään 6 000. 

2 mom. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty, (käsi)kirjaston hoita-
jaksi määrätylle vuosiluokkien 7–9 sekä vähintään kuusiopettajai-
sen vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun asianomaiselle opettajanvi-
ran hoitajalle maksetaan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava 
korvaus  

12 § Kokoelmien hoitotyö 

Biologian sekä fysiikan ja kemian kokoelmien hoitajaksi määrätylle 
asianomaiselle aineenopettajanviran haltijalle maksetaan yhtä vuo-
siviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus.  

13 § Musiikkiesitysten hoitotyö 

Koulun musiikkiesitysten hoitajaksi määrätylle asianomaiselle ai-
neenopettajanviran haltijalle maksetaan yhtä vuosiviikkotuntipalk-
kiota vastaavan korvaus. Vastaava korvaus maksetaan luokanopet-
tajalle, erityisluokanopettajalle tai erityisopettajalle, jolle on määrätty 
musiikkiesitysten hoito koulussa, jossa on vähintään kuusi opetta-
jaa.  

14 § Luokanvalvontatyö 

Luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran halti-
jalle (lehtori/luokanopettaja) maksetaan luokanopettajan (4 03 04 
03 0) vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus seuraavasti: 

vuosiluokkien 7–9 luokanvalvoja 1,4 vuosiviikkotuntia 

vuosiluokan 6 luokanvalvoja 1,0 vuosiviikkotuntia 

Soveltamisohje 

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan 
oppilaiden kasvatuksellista asioista. Tehtävä edellyttää yhteistyötä 
toisten opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken sekä kou-
lun ja kodin välillä. Tärkeätä on myös luottamuksellisten suhteiden 
aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa. Luokanvalvoja on oman 
luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja järjestyksenpitoa koske-
vissa asioissa. Luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja 
mahdollisuuksien mukaan heidän kasvuympäristöönsä ottaen eri-
tyisesti huomioon oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen ja kou-
lukäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin vaikuttavat tekijät, 
neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
koulunkäyntiä koskevista asioista, osallistua luokan yhteisten tilai-
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suuksien järjestelyihin ja olla niissä mukana, esittää tarvittaessa 
rehtorille neuvottelu yms. tilaisuuksien järjestämistä luokan toisten 
opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien henkilöiden kans-
sa ja osallistua niiden järjestelyihin, osallistua oppilashuoltotoimin-
taan, tarkkailla luokan oppilaiden poissaoloja ja niiden syitä sekä 
ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ym.  

15 § Ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvontatyö 

1 mom. Ruokapalvelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta maksetaan teh-
tävään määrätylle kotitalousopettajanviran haltijalle yhtä vuosiviik-
kotuntipalkkiota vastaava korvaus kutakin alkavaa kahdeksaa pe-
ruskoulua kohden. Korvaus voi kuitenkin olla enintään kuusi vuosi-
viikkotuntia. 

2 mom. Jos ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvonta on määrätty useam-
man kotitalousopettajan tehtäväksi, jaetaan 1 momentissa tarkoitet-
tu viikkotuntikiintiö kotitalousopettajien kesken työmäärän mukai-
sessa suhteessa. 

16 § AV-välineiden hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ  

1 mom. Audiovisuaalisten välineiden hoidosta maksetaan tehtävään määrä-
tylle opettajanviran haltijalle seuraava korvaus:  

7–9 vuosiluokkien koulu 

1–11 palkkaperusteryhmää 1 vuosiviikkotunti 
12– palkkaperusteryhmää 1 ½ vuosiviikkotuntia 

1–6 vuosiluokkien koulu ja erityiskoulu 

alle 12 palkkaperusteryhmää ½ vuosiviikkotuntia 
12–19 palkkaperusteryhmää 1 vuosiviikkotunti 
20– palkkaperusteryhmää 1 ½ vuosiviikkotuntia 

Jos vuosiluokkien 7–9 koululla ja lukiolla on yhteinen AV-välineistö, 
jota peruskoulun opettaja on määrätty hoitamaan, luetaan palkka-
perusteryhmiin myös lukion palkkaperusteryhmät. 

2 mom. Tietokonelaitteiston hoidosta ja valvonnasta maksetaan tehtävään 
määrätylle tietotekniikan vastuuhenkilölle yhtä vuosiviikkotuntipalk-
kiota vastaava korvaus ja vuosiluokilla 7–9, jossa luetaan tietotek-
niikkaa valinnaisaineena, kahta vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava 
korvaus. 
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17 § Oppilaskunnan ohjaustyö 

Vuosiluokkien 7–9 oppilaskunnan ohjaajaksi määrätylle opettajanvi-
ran haltijalle puolta vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus kun 
koulussa on 1–6 palkkaperusteryhmää ja yhtä vuosiviikkotuntipalk-
kiota vastaava korvaus kun koulussa on 7–14 palkkaperusteryhmää 
ja puoltatoista vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava tätä suuremmissa 
kouluissa.  

18 § Eräiden korvausten ristikkäiskäyttö  

Jos työnantaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan 11 §:n (kir-
jaston hoitotyö), 12 §:n (kokoelmien hoitotyö), 16 §:n (av-välineiden 
hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ) ja 17 §:n (oppilaskunnan oh-
jaustyö) korvauksista muodostaa yhteistuntimäärä. Työnantaja voi 
jakaa enintään tämän tuntimäärän näiden tehtävien hoitamiseksi 
toisin kuin em. pykälissä on määrätty.  

19 § Kerhotyö  

Työsuunnitelmassa hyväksytyn kerhotunnin korvaus on kerhoa pi-
tävän opettajan oma ylituntipalkkioperuste jaettuna luvulla 24. Jos 
kerhoa pitää henkilö, joka ei ole peruskoulun/lukion viranhaltija tai 
tuntiopettaja, maksetaan hänelle korvaus, joka saadaan jakamalla 
vuosiluokkien 1–6 sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkioperuste 
luvulla 24.  

20 § Koulumatkakuljetusoppilaiden ohjaustyö 

Jos opettajanviran haltija määrätään järjestämään oppilaille ohjat-
tua toimintaa koulumatkakuljetusten vuoksi aamulla tai iltapäivällä, 
hänelle maksetaan tehtävästä valvontatunnista luokanopettajan 
(4 03 04 03 0) yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus. 
Korvausta ei makseta, jos työ tehdään jonkin muun palkatun tehtä-
vän yhteydessä. 

Soveltamisohje 

Muusta palkatusta tehtävästä on kyse esim. 60 minuutin tuntiin si-
sällytettävässä välitunnissa. 

21 § Oppilaskodin oppilaiden ohjaustyö 

Oppilaskodin oppilaiden vapaa-ajan ohjaajaksi määrätylle opetta-
janviran haltijalle maksetaan luokanopettajan (4 03 04 03 0) yhtä 
vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus  
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22 § Opetuksen ohjaustyö 

Opetuksen ohjaajaksi määrätylle opettajanviran haltijalle makse-
taan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus. 

23 § Taide- ja taitoaineet  

Vuosiluokkien 7–9 koulussa taide- ja taitoaineita opettavalle ai-
neenopettajanviran haltijalle maksetaan taide- ja taitoaineidenkor-
vaus, jos opettajan tehtäviin kuuluu keskimääräistä enemmän raa-
ka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaa sekä välineistön kunnossapi-
toa. Määräystä sovelletaan myös em. vaatimukset täyttävään lukion 
ja peruskoulun yhteiseen opettajaan. Tarkoitukseen on käytettävä 
yhteensä korvaus, jonka suuruus määräytyy palkkaliitteestä.  

24 § Kielistudion esimies 

Kielistudion esimieheksi määrätylle opettajanviran haltijalle makse-
taan korvaus, joka saadaan jakamalla opettajan varsinainen palkka 
luvulla 152. 

25 § Kuulolaitteiden huoltotyö  

Kuulovammaisten koulun oppilaiden henkilökohtaisten kuulolaittei-
den huoltotehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle 
maksetaan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus kuta-
kin koulun alkavaa 25 oppilasta kohti. 

Soveltamisohje 23–25 §:ään 

Tämän liitteen 23–25 §:n tehtäviä ei voi lukea opetusvelvolli-
suuteen. Opetusvelvollisuuteen ei voi lukea myöskään osion A 
22 §:n tukiopetuspalkkiota, 24 §:n toisen opettajan tunnin hoi-
topalkkiota, 25 §:n yksityisopiskelijan kuulustelupalkkiota eikä 
osion B 19 §:n koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaista lisätehtävää. 

26 § Ylituntipalkkio 

1 mom. Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä 
tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26 §:n 
mukaisesti. 

Soveltamisohje 

Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka 
kerrotaan I kalleusluokassa luvulla 0,83 ja II kalleusluokassa 
luvulla 0,84. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylitun-
tipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 7 §:n 1–4 
momentin mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella ope-
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tusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta 
huomioon osion B 8 §:n mukaista eikä muutakaan henkilökoh-
taista lisää. 

Peruskoulun opettajanviran haltijan, jolla on yli opetusvelvolli-
suuden meneviä tunteja lukiossa, tuntiopetuspalkkiota lasket-
taessa ei käytetä lukion sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalk-
kiokerrointa 0,96. 

2 mom. Jos luokanopettajanviran haltijalla on ylitunteja vuosiluokkien 7–9 
opetuksessa, erityisopetuksessa tai lukiossa, ylituntipalkkioperuste 
on näiden tuntien osalta sama kuin vastaavan opetuksen tuntiopet-
tajalla. 

3 mom. Jos erityisopetuksen opettajanviran haltijalla on ylitunteja peruskou-
lun yleisopetuksessa tai lukiossa, ylituntipalkkioperuste on näiden 
tuntien osalta sama kuin vastaavan opetuksen tuntiopettajalla. 

4 mom.  Jos aineenopettajanviran haltijalla on ylitunteja vuosiluokilla 1–6 tai 
erityisopetuksessa, ylituntipalkkioperuste näiden tuntien osalta on 
oman viran mukainen ylituntipalkkio.  

5 mom. Jos aineenopettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityis-
tehtäviä lukiosta, maksetaan ne lukion tuntiopetuspalkkioperusteen 
mukaan.  

Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu teh-
täväkohtainen palkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mu-
kaan painotettu palkka ja/tai A 53 §:n mukaan painotettu opetusvel-
vollisuus. 
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IV TUNTIOPETTAJIEN PALKKA JA TYÖAIKA  

27 § Tuntiopettajan peruspalkka 

1 mom. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite)  
ja hinnoittelutunnukset 

 Vuosiluokkien 7–9 opetus 

4 03 07 03 8 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opet-
tajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

4 03 07 04 0 Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen,  
luokanopetuksen, erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 

4 03 07 04 1 Ylempi korkeakoulututkinto 
4 03 07 04 2 Korkeakoulututkinto 
4 03 07 04 3 Muu kuin edellä mainittu 
 Erityisopetus 

4 03 07 04 4 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus 

4 03 07 04 6 Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus 

4 03 07 04 5 Erityisopettajan kelpoisuus  

4 03 07 04 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus 

4 03 07 04 8 Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen  
erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan 
opettajan kelpoisuus 

4 03 07 04 9 Muu kuin edellä mainittu 
 Vuosiluokkien 1–6 opetus  

4 03 07 05 4 Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkea-koulututkinto ja  
aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä  
opetettavassa aineessa 

4 03 07 05 6 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus 

4 03 07 05 7 Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 
4 03 07 09 9 Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto 
4 03 07 05 9 Muu kuin edellä mainittu 
 Erillisen esiopetusryhmän opetus  

4 03 07 06 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan  
opettajan kelpoisuus 
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4 03 07 06 5 Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityis-lastentarhanopettajan  
kelpoisuus 

4 03 07 06 3 Asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus 

4 03 07 06 4 Muu kuin edellä mainittu 

2 mom. Jos vuosiluokkien 1–6 tai erityisopetuksen opetusta antavalla tuntiopettajalla on 
aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy 
tämän aineen osalta vuosiluokkien 7–9 opetuksen tuntipalkkion mukaisena. 
Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1–6 tai erityisopetuksen tunti-
palkkion mukaisesti. 

Soveltamisohje  

Useamman aineen opetusta antavan tuntiopettajan kelpoisuuteen opetta-
miinsa aineisiin sovelletaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:ää ja 22 §:ää sellaisina kun ne 
ovat 1.1.1999. 

28 § Tuntiopettajan työaika 

1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan työaikaan kuuluu 6 §:n mukainen yhteissuunnittelu-
työaika.  

2 mom. Tuntiopettajan opetusvelvollisuus määräytyy 7 §:n mukaan, ellei jäljempänä ole 
toisin sovittu. 

29 § Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio 

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 26 §:n ylituntipalkkiota koske-
vien määräysten mukaisesti edellä 27 § 1 momentin mukaan määräytyvästä pe-
ruspalkasta ja 7 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Koska sivu-
toimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta eikä sitä vastaavaa 
työaikaa, kerrotaan näin saatu tuntipalkkio luvulla 0,94. 

Soveltamisohje 

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla tuntiopettajan hin-
noittelutunnuksen mukainen peruspalkka ao. kalleusluokan mukaisella ker-
toimella (I/0,83 ja II/0,84). Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella 
opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan lu-
vulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio (1/38) kerrotaan luvulla 0,94, jolloin 
tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio. 

Em. sivutoimisen tuntiopettajan tuntiopetuspalkkion 0,94-kerrointa ei sovel-
leta sellaisen saman kunnan lukion viranhaltijaan, jolla on yli opetusvelvol-
lisuuden meneviä tunteja peruskoulussa. 
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30 § Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan  
tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014) 

Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä (opiskelijan kotikieltä) opettavalle tun-
tiopettajalle maksetaan palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio siten, että tuntiopet-
tajan peruspalkka on vähintään hinnoittelutunnuksen 4 03 07 04 2 mukainen ja 
opetusvelvollisuus 20.  

31 § Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan  
tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014) 

Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavalle tuntiopettajalle maksetaan 
palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio siten, että tuntiopettajan peruspalkka on vä-
hintään hinnoittelutunnuksen 4 03 07 04 2 mukainen ja opetusvelvollisuus 18.  

32 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä 

1 mom.  Tuntiopettajan palkkaukseen sovelletaan osion A 22, 23 ja 24 §:n sekä tämän 
liitteen 10 § 4 momentin ja 11–25 §:n määräyksiä. Päätoimisen tuntiopettajan 
palkkaukseen sovelletaan lisäksi tämän liitteen 26 §:n määräyksiä.   

2 mom. Jos tuntiopettajalla ei peruskoulussa ole oppitunteja, mutta hän hoitaa sellaista 
erityistehtävää, jonka palkkion määrittelemiseen ei ole vahvistettu opetusvelvol-
lisuutta, on se 23.  

3 mom. Poistettu 

4 mom. Sellaisen sivutoimisen tuntiopettajan, jolla on virka lukiossa, tuntiopetustunnit 
määräytyvät virantoimituksen keskeytyksen ajalta osion B 2223 §:n mukaan. 

 

33 § Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden  
tuntipalkkioista  

 OVTES:n 2001–2002 liitteen 1 59 §:n 6 momentissa tarkoitetun opettajan tunti-
palkkioihin sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin hän on siinä virassa, jo-
hon hänet on siirretty ja jonka siirron yhteydessä oikeus kyseiseen tuntipalkkioon 
on muodostunut. 


	OSIO BLIITE 1 PERUSKOULU
	OSIO BLIITE 1 PERUSKOULU
	I
	MÄÄRITELMIÄ
	1 §Perusopetuksen jaottelu
	II
	VIRANHALTIJOIDEN PALKKA
	2 §Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)
	3 §Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)
	4 §Luokanopettajan (luokanopetus) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)
	5 §Esiluokanopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)
	III
	VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA
	6 §Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2017
	7 §Opetusvelvollisuus (opv)
	8 §Koulun johtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle
	10 §Muiden kuin johtamistehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen
	11 §Kirjaston hoitotyö
	12 §Kokoelmien hoitotyö
	13 §Musiikkiesitysten hoitotyö
	14 §Luokanvalvontatyö
	15 §Ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvontatyö
	16 §AV-välineiden hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ
	17 §Oppilaskunnan ohjaustyö
	18 §Eräiden korvausten ristikkäiskäyttö
	19 §Kerhotyö
	20 §Koulumatkakuljetusoppilaiden ohjaustyö
	21 §Oppilaskodin oppilaiden ohjaustyö
	22 §Opetuksen ohjaustyö
	23 §Taide- ja taitoaineet
	24 §Kielistudion esimies
	25 §Kuulolaitteiden huoltotyö
	26 §Ylituntipalkkio
	IV
	TUNTIOPETTAJIEN PALKKA JA TYÖAIKA
	27 §Tuntiopettajan peruspalkka
	28 §Tuntiopettajan työaika
	29 §Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio
	30 §Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014)
	31 §Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014)
	32 §Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä
	33 §Poikkeusmääräys peruskoulujärjestelmään siirtyneiden tuntipalkkioista
	OVTES:n 2001–2002 liitteen 1 59 §:n 6 momentissa tarkoitetun opettajan tuntipalkkioihin sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin hän on siinä virassa, johon hänet on siirretty ja jonka siirron yhteydessä oikeus kyseiseen tuntipalkkioon on muodostunut.


