OSIO B

Liite 3

Aikuislukio

Soveltaminen ja palkka

OSIO B
LIITE 3 AIKUISLUKIO
I
1§

SOVELTAMINEN
Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset
Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2
määräyksiä:
9§
10 §

II
2§

Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät
Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi.

VIRANHALTIJOIDEN PALKKA
Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka
(ks. palkkaliite)

4 04 04 02 4

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 04 02 5

Aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 04 04 02 7

Korkeakoulututkinto

4 04 04 02 6

Muu kuin edellä mainittu
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OSIO B

Liite 3

Aikuislukio

Työaika

III VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA
3§

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

4§

Aineenopettajan opetusvelvollisuus

1 mom.

Opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa.

2 mom.

Vuotuinen opetusvelvollisuus saadaan kertomalla viikoittainen opetusvelvollisuus luvulla 33. Samalla kertoimella muutetaan opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät sekä viikkotuntien perusteella erikseen korvattavat tehtävät vuositunneiksi. Edellä sanottu
koskee myös niitä lehtoreita, joilla on sekä aikuislukion (liite 3) että
lukion (liite 2) tunteja.

3 mom.

Jos opettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainetta, jossa
opetusvelvollisuus on erilainen, tai toimii ns. sekalehtorina, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus vuositunteina.
Soveltamisohje
Sekalehtori on viranhaltija, joka on velvollinen opettamaan sekä päivä- että aikuislukiossa tai jonka opetusvelvollisuuteen
asianomaisena lukuvuonna tosiasiallisesti luetaan sekä päiväettä aikuislukion tunteja. Sekalehtorin kaikki lukiossa ja aikuislukiossa pitämät tunnit ovat joko opetusvelvollisuuteen luettavia
tunteja tai omalla ylituntipalkkioperusteella maksettavia ylitunteja. Ylituntipalkkioperusteena käytetään painottamalla saatua
opetusvelvollisuutta. Painotettua opetusvelvollisuutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan lukion ja aikuislukion luokkatunnit.

4 mom.
5§

Poistettu

Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on
määrätty opettajanviran haltijalle
Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan yhden tai useamman koulun apulaisrehtorin tehtävät, työnantaja vahvistaa opettajan
opetusvelvollisuuden 10–16 viikkotunniksi. Opetusvelvollisuuden
suuruudesta päättäessään työnantaja ottaa huomioon oppilaitoksen
koon ja muut paikalliset olosuhteet.
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OSIO B

6§

Liite 3

Aikuislukio

Työaika

Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät
Muita opetusvelvollisuuteen luettavissa olevia tehtäviä ovat demonstraatioiden valmistelutunnit (osio B 17 §).

1 mom.

Opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luetaan aikuislukiolisänä seuraavat tuntimäärät:
1

lukion päättötutkintoon kuuluvien suullisten loppukuulustelujen
vastaanottamisesta sekä ylioppilaskokeen valmistavasta tarkastamisesta ja arvostelusta kutakin pakollisen ja valinnaisen
oppimäärän lukio-opetuksen 28 oppitunnin kurssista 5 tuntia
sekä

2

perusopetuksen ja muusta kuin yllämainitusta lukio-opetuksen
28 oppitunnin kurssista 3 tuntia.

Jos kurssin tuntimäärä on pienempi tai suurempi kuin 28 oppituntia,
tuntimäärään lisätään kuitenkin lukio-opetuksen vapaaehtoisesta ja
valinnaisesta kurssista 33/28-osaa sekä perusopetuksen ja lukioopetuksen muusta kurssista 31/28-osaa.
2 mom.

Lukio-koulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitusten ohjauksesta ja valvonnasta aineenopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luetaan äidinkielen ja kirjallisuuden 28 oppitunnin kurssista
7 tuntia.

3 mom.

Jos opettajanviran haltijalle määrätään ryhmänohjaajan tehtävät,
opetusvelvollisuuteen luetaan yksi viikkotunti. Jos työnantaja määrää opettajalle opinto-ohjauksen luokan ulkopuolisia tehtäviä, opetusvelvollisuuteen luetaan työsuunnitelmassa vahvistettu viikkotuntimäärä.

4 mom.

Jos opettajanviran haltijalle määrätään aikuislukion hallinnassa ja
vastuulla olevien kokoelmien, audiovisuaalisten välineiden, tietokonelaitteistojen tai kirjaston hoito, opetusvelvollisuuteen luetaan työsuunnitelmassa vahvistettu viikkotuntimäärä. Tarkoitukseen on käytettävissä yhteensä enintään 10 viikkotuntia.
Soveltamisohje
Tämän liitteen 1 §:n ja 7–9 §:n sekä osion A 24 §:n (Toisen
opettajan tunnin hoitopalkkio) ja 22 §:n (Tukiopetuspalkkio) ja
osion B 19 §:n (Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä) erityistehtäviä ei voi lukea opetusvelvollisuuteen.
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7§

Liite 3

Aikuislukio

Työaika

Ylioppilaskirjoitusten valvonta
Jos opettajanviran haltija määrätään valvomaan ylioppilaskirjoituksia aikana, jona hänellä ei ole muita palkattuja tehtäviä, korvaus
kultakin valvontatunnilta on ao. opettajan varsinainen palkka kuukaudessa jaettuna luvulla 152.

8§

Kielistudion esimies
Jos opettajanviranhaltija määrätään tekemään kielistudion esimiestehtävät, korvaus kultakin vahvistetulta tunnilta on ao. opettajan
varsinainen palkka kuukaudessa jaettuna luvulla 152.

9§

Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä
Opettajan, jonka tehtäväksi on määrätty kesäkurssin järjestelystä ja
valvonnasta huolehtiminen, korvaus kummastakin kesäkurssijaksosta erikseen on oman ylituntipalkkioperusteen mukainen vuosiviikkotuntipalkkio.

10 §

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 vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella.
Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon osion B 8 §:n
mukaista eikä muutakaan henkilökohtaista lisää.

2 mom.

Jos opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityistehtäviä peruskoulusta, maksetaan ne peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan.
Soveltamisohje
Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu
tehtäväkohtainen palkka, jos hänelle on laskettu osion A
52 §:n mukaan painotettu palkka ja/tai 53 §:n painotettu opetusvelvollisuus.
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IV
11 §

Liite 3

Aikuislukio

Tuntiopettajat

TUNTIOPETTAJIEN PALKKA JA TYÖAIKA
Tuntiopettajan peruspalkka

1 mom.

Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite)
ja hinnoittelutunnukset

4 04 07 05 0

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 07 05 1

Aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 04 07 05 2

Poistettu ja siirretty kohtaan 4 04 07 05 1

4 04 07 05 3

Korkeakoulututkinto

4 04 07 05 4

Muu kuin edellä mainittu

12 §

Tuntiopettajan työaika
Tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa, A1–2- ja
B1-kielessä kuitenkin 17 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuus maa- ja
metsätaloudessa, kaupallisissa aineissa, tiedotusopissa, perhekasvatuksessa, näyttämötaiteen ja teatteritaiteen opetuksessa sekä
puheopetuksessa on 20 tuntia viikossa. Jos tuntiopettajalla ei ole
aikuislukiossa minkään oppiaineen tunteja opetettavana vaan hän
hoitaa yksinomaan luokan ulkopuolisia erikseen korvattavia tehtäviä, on näiden tehtävien osalta laskennallinen opetusvelvollisuus 20
viikkotuntia.

13 §

Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä

1 mom.

Tuntiopettajaan sovelletaan seuraavia määräyksiä:
Osio B
17 §
19 §
20 §
Liite 2
9§
10 §

Demonstraatioiden valmistelutunnit
Koulu-/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä
Rehtorin hallinnolliset tehtävät
Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin
liittyvät tehtävät
Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin
ollessa jäävi

sekä soveltuvin osin
14 §
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Tuntiopettajan peruspalkka ja hinnoittelutunnukset
5

OSIO B

16 §
17 §
18 §
19 §
Liite 3
4§
5§
6§
7§
8§
9§
2 mom.

Aikuislukio

Tuntiopettajat

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio
Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan
tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014)
Suomea/ruotsia toisena kielenä opettajan tuntiopettajan tuntipalkkio (poistetaan 31.7.2014)
Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä
Opetusvelvollisuus (2–3 mom.)
Apulaisrehtorin tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajanviran haltijalle
Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat tehtävät
Ylioppilaskirjoitusten valvonta
Kielistudion esimies
Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan lisäksi seuraavia määräyksiä:
Liite 3
3§
10 §

3 mom.

Liite 3

Yhteissuunnittelutyöaika
Ylituntipalkkio

Poistettu

sol14osioBliite03.docx

6

