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OSIO C 
LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS  

I SOVELTAMINEN 

1 § Soveltamisala 

1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoi-
na 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 § Laboratorioinsinöörin peruspalkka  

Laboratorioinsinöörin (4 20 04 00 3) peruspalkka, ks. palkkaliite. 

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

 AMMATILLISISSA AINEISSA 
 Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa 
4 20 04 01 0  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai  

soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
4 20 04 01 1  Muu soveltuva tutkinto 
4 20 04 00 8 Ammatinopetuksessa 
4 20 04 00 9 Työnopetuksessa 
 YHTEISISSÄ AINEISSA 
4 20 04 00 4 Ylempi korkeakoulututkinto 
4 20 04 00 5 Alempi korkeakoulututkinto 
4 20 04 00 6 Muu tutkinto 

4 § Vuosisidonnainen lisä  

Opettajan ja laboratorioinsinöörin vuosisidonnaiseen lisään oikeut-
tava 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 TYÖAIKA 

5 § Laboratorioinsinöörin työaika 

Laboratorioinsinööriin sovelletaan osion C 7 §:n 1–2 momentin 
määräyksiä. Kokonaistyöaikaan voi sisältyä enintään 26 viikkotuntia 
opetusta. 

6 § Opettajan opetusvelvollisuus 

1 mom. Opetusvelvollisuus merenkulku- ja teknillisissä aineissa sekä am-
matinopetuksessa on 874 ja työnopetuksessa 950 tuntia vuodessa. 
Opetusvelvollisuus kielen opetuksessa on 722, liikunnassa 912 ja 
muissa aineissa 760 tuntia vuodessa. 

2 mom. Jos opettaja (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansa-
laistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) tai opettaja 
(liikunta ja terveystieto) opettavat kahta tai useampaa muuta kuin 
ammatillista oppiainetta, opettajan opetusvelvollisuus lasketaan 
painottamalla hänen opettamiensa aineiden viikoittaiset opetusvel-
vollisuudet niihin käytetyillä keskimääräisillä viikkotunneilla. Jos 
painotetuksi opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaisluku, tasoitetaan 
opetusvelvollisuus lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonais-
lukua on yhtä lähellä, tasoitetaan opetusvelvollisuus pienempään 
lukuun. 

3 mom. Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuo-
tuinen opetusvelvollisuus luvulla 38. 

7 § Opetusvelvollisuuden huojennukset 

1 mom. Suunnittelutyöllä huojennetaan opettajan opetusvelvollisuutta 1,5 
tuntia viikossa. Määräys koskee kokoaikaisten viranhaltijoiden li-
säksi ao. oppilaitoksen tuntien ja päätoimisuuteen luettavien mui-
den tehtävien perusteella päätoimiseksi tulevaa tuntiopettajaa sekä 
niitä osa-aikaisia viranhaltijoita, joilla on vähintään päätoimisuuden 
edellyttämä tuntimäärä. Määräyksen soveltaminen edellyttää lisäk-
si, että asianomaisen palvelussuhde ko. oppilaitokseen kestää yli 
viikon.  

Soveltamisohje 

Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin ko-
kouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja 
kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpi-
toihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelä-
mään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden van-
hempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toi-
minnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. 
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2 mom. Yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä 
huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia. 

3 mom. Varsinaisten oppituntien ulkopuolella tehtävistä työnantajan mää-
räämistä opetusvälineistön-, laitteiston ja -materiaalin kehittämi-
seen, suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä huojen-
netaan opetusvelvollisuutta työnantajan määräämä viikkotuntimää-
rä. 

4 mom. Navigointi- ja konevalvontaopetusta antavan opettajan opetusvel-
vollisuutta huojennetaan kahdella viikkotunnilla. 

5 mom. Osastonjohtajaksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta huojen-
netaan tehtävän laajuudesta riippuen 2–5 viikkotunnilla. 

8 § Ylituntipalkkio 

Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta yli-
tuntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaises-
ti. 

Soveltamisohje 

Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka 
kerrotaan I kalleusluokassa luvulla 0,83 II kalleusluokassa lu-
vulla 0,84. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylitunti-
palkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 6 §:n mukai-
sella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. 
Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 4 §:n mukais-
ta vuosisidonnaista lisää eikä osion A 11 §:n mukaista muuta-
kaan henkilökohtaista lisää. 
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IV TUNTIOPETTAJAT 

9 § Tuntiopettaja 

1 mom. Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia 
tuntiopettaja koskevia määräyksiä. 

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

 AMMATILLISISSA AINEISSA 
 Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa 
4 20 07 01 0 soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva  

ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
4 20 07 01 1  muu soveltuva tutkinto 
4 20 07 00 8 Ammatinopetuksessa 
4 20 07 00 9 Työnopetuksessa 
 YHTEISISSÄ AINEISSA 
4 20 07 00 4 ylempi korkeakoulututkinto 
4 20 07 00 5 alempi korkeakoulututkinto 
4 20 07 00 6 muu tutkinto 

3 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalk-
kiota koskevien määräysten mukaisesti 3 §:n mukaisesta peruspal-
kasta ja 6 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. 
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V ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

10 § Siirtymämääräys 1.1.2005 euromääräiseen palkkaukseen  
siirretyille opettajille 

1 mom. Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2004 oli suu-
rempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2005 alkaen laskettava 
uusi kokonaisansio, muodostuu erotuksesta henkilökohtainen pal-
kanlisä. 

2 mom. Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa pal-
kassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä 
muuhun virkaan. 

Soveltamisohje 

Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostu-
neiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtai-
siksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilö-
kohtaista lisää. 
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