OSIO C Liite 5

Kauppaoppilaitos

Soveltaminen ja palkka

OSIO C
LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS
I

SOVELTAMINEN

1§

Soveltamisala

1 mom.

Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina
sovelletaan tämän liitteen lisäksi OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.

2 mom.

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan samoja määräyksiä kuin
opettajanviran haltijaan.

II

VIRANHALTIJOIDEN PALKKA

2§

Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka
(ks. palkkaliite)

4 14 04 00 3

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkea-koulututkinto

4 14 04 00 4

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 14 04 00 5

Muu soveltuva tutkinto

3§

Vuosisidonnainen lisä
Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta
määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet
ja prosentit ovat seuraavat:
5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

6%

4%

6%

6%

6%
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III

VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA

4§

Opettajan työpäivät ja opetusvelvollisuus

1 mom.

Työaika

Opettajan työpäivien laskennallinen lähtökohta on lukuvuodessa
192 työpäivää. Jos itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, vähennetään työpäiviä
vastaavalla päivien määrällä. Vuotuisista työpäivistä vähintään kaksi on koulutus-/suunnittelutyöpäivää.
Soveltamisohje
Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuista opetusvelvollisuutta kukin yhden päivän opetusvelvollisuutta vastaavalla
tuntimäärällä.

2 mom.

Ammatillisten teoria-aineiden opetusvelvollisuus on vuodessa 760
tuntia. Äidinkielen ja kauppakirjeenvaihdon/viestinnän opetusvelvollisuus on kuitenkin vuodessa 646 tuntia sekä kirjanpidon, laskentatoimen ja taloushallinnon opetusvelvollisuus on vuodessa 722 tuntia. Muiden aineiden opetusvelvollisuus vuodessa 836 tuntia.
Ammatillisten teoria-aineiden opetusvelvollisuus on vuodessa 760
tuntia. Ammatillisia teoria-aineita ovat mm. toinen kotimainen kieli,
vieraat kielet ja matemaattiset aineet. Äidinkielen ja kauppakirjeenvaihdon/viestinnän opetusvelvollisuus on kuitenkin vuodessa 646
tuntia sekä kirjanpidon, laskentatoimen ja taloushallinnon opetusvelvollisuus on vuodessa 722 tuntia. Muiden aineiden opetusvelvollisuus vuodessa 836 tuntia.
Soveltamisohje
Jos oppilaitoksessa on sovellettu opetusvelvollisuutta
koskevaa määräystä toisin lukuvuonna 2013 - 2014, soveltamiskäytäntöä voidaan jatkaa.

3 mom.
5§

Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuotuinen opetusvelvollisuus luvulla 38.

Opetusvelvollisuuden huojennukset

1 mom.

Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan tehtävän hoitamisesta 114 tuntia vuodessa.

2 mom.

Yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä
huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia.
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3 mom.

6§

Kauppaoppilaitos

Työaika

Varsinaisten oppituntien ulkopuolella tehtävistä työnantajan määräämistä opetusvälineistön, -laitteiston ja -materiaalin kehittämiseen
ja suunnitteluun liittyvistä tehtävistä opettajan opetusvelvollisuutta
huojennetaan työnantajan määräämällä viikkotuntimäärällä.

Suuntautumisopintojen johtaja/koulutusohjelmajohtaja
Suuntautumisopintojen johtajaksi/koulutusohjelmajohtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
enintään neljän viikkotunnin suuruinen palkkio opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan.

7§

Kurssiopetuslisä
Opettajan ammattikurssilla (muu kuin työllisyys- tai oppisopimuskurssi tai vähintään lukuvuoden kestävä ammatillinen lisäkoulutus)
pitämät tunnit kerrotaan kertoimella 1,15; ei kuitenkaan oppilaitoksen loman ajaksi määrätyn opetuksen osalta.

8§

Ylituntipalkkio

1 mom.

Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaisesti.
Soveltamisohje
Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka
kerrotaan I kalleusluokassa luvulla 0,83 II kalleusluokassa luvulla 0,84. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n 2–3
momentin mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta
huomioon 3 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää eikä osion A
11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää.

2 mom.

Ylituntipalkkio on myös muista kuin ao. virkaan kuuluvista tunneista
sama kuin viran mukaisista ylitunneista.
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OSIO C

IV

TUNTIOPETTAJAT

9§

Tuntiopettaja

1 mom.

4 14 07 01 1
4 14 07 01 2
4 14 07 01 3

2 mom.

Liite 5

Kauppaoppilaitos

Tuntiopettajat

Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia
tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka (ks.
palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto
Soveltuva korkeakoulututkinto
Muu soveltuva tutkinto
Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 4 §:n 2–3 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvolli-

suudesta.
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Erinäisiä määräyksiä

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

10 § Siirtymämääräys 1.1.2005 euromääräiseen
palkkaukseen siirretyille opettajille
1 mom.

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2004 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2005 alkaen laskettava
uusi kokonaisansio, muodostuu 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.
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