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OSIO D 
AMMATTIKORKEAKOULU  

I SOVELTAMINEN 

1 § Soveltamisala 

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion 
lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja KVTES:iä. 

Osiota sovelletaan uuteen, palvelukseen otettavaan opettajaan se-
kä sellaiseen vanhassa palkkausjärjestelmässä olevaan yliopetta-
jaan, lehtoriin ja päätoimiseen tuntiopettajaan, joka valitaan oman 
hakemuksen perusteella toiseen virkaan, jolloin osion soveltaminen 
aloitetaan virkaan nimittämisestä. Osio koskee myös sellaista am-
mattikorkeakoulun palveluksessa ollutta vanhaa opettajaa, jonka 
kanssa työnantaja on sopinut tämän liitteen mukaiseen palkkaus- ja 
työaikajärjestelmään siirtymisestä. 

Soveltamisohje 

Mitä tässä sopimuksessa on sovittu yliopettajan ja lehtorin vi-
ranhaltijan palvelussuhteen ehdoista sovelletaan myös muulla 
virkanimikkeellä työskentelevään henkilöön, jonka tehtävät 
ovat samat kuin yliopettajalla ja lehtorilla. 

Sellaisen ammattikorkeakoulun palveluksessa olleen vanhan 
opettajan, jonka kanssa työnantaja ei ole sopinut tämän osion 
mukaiseen palkkaus- ja työaikajärjestelmään siirtymisestä, 
palvelussuhteen ehdot määräytyvät 15.1.2000 voimassa ollei-
den OVTES:n (OVTES 1999) liitteiden 6–19 mukaan lukuun 
ottamatta kaupan ja hallinnon, taide- ja viestintäkulttuurin, so-
siaali- ja terveysalan sekä metsä- ja puutalousalan opettajia, 
joiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n 2003–
2004 mukaan, sellaisina kuin sopimus oli voimassa 
31.12.2004. 

Sopimusta sovellettaessa vanhaksi opettajaksi katsotaan 
opettaja, joka oli ko. vakinaisen ammattikorkeakoulun perus-
tana olleen ammatillisen oppilaitoksen palveluksessa. 
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II VIRANHALTIJAT 

2 § Yliopettajan ja lehtorin työaika 

1 mom. Vuosityöaika on 1 600 tuntia, joista 400 tunnin osalta opettaja saa 
valita tehtävän työn ajan ja paikan. 

Soveltamisohje 

Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla työnantaja voi sijoittaa 
määrättävissään olevaa työaikaa 35 viikolle vuodessa. Työ-
aika voidaan sijoittaa myös useammille viikoille, siten kuin siitä 
sovitaan ao. opettajan kanssa. Tässä tarkoitetun opettajan 
työaikasuunnitelmassa vahvistettu työn tekemisen ajan ja pai-
kan suhteen valinnainen työaika on 1 momentista poiketen 
enintään 600 tuntia.  

2 mom. Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla vuosityöaika voidaan siirtymä-
kauden ajan työvuosittain määrätä myös 1 300–1 599 tunniksi, jol-
loin vastaavasti opettajan itse valittavan työajan ja -paikan osuus on 
25 % vahvistetusta vuosityöajasta. Palkkaus on tällöin samassa 
suhteessa alempi kuin mitä opettajan työaika on täyttä (1 600) työ-
aikaa lyhyempi. Palvelussuhde katsotaan kuitenkin kokoaikaiseksi. 

3 mom. Ennen työkauden alkua on opettajalle vahvistettava työaikasuunni-
telma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön sisällön määrän sekä 
opettajan muut tehtävät.  

Soveltamisohje 

Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työ-
aikasuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla 
opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä. Työaikasuunnitelma tu-
lee muuttaa myös silloin, kun opettajalle määrätään lisätehtä-
viä. 

5 mom. Opettajalle on annettava 2.5.–30.9. kahdeksan viikon (56 kalenteri-
päivää) pituinen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työ-
aikaa. Vapaajakso voidaan antaa kahdessa osassa. Luonnonvara-
alan opetustyön ajoittuessa kesäajalle työnantaja voi poiketa edellä 
olevasta ajoituksesta. 

6 mom. Opettajalle on annettava muulloin kuin 2.5.–30.9. neljän viikon (28 
kalenteripäivää) pituinen vapaajakso ammattikorkeakoulun toimin-
nan kannalta sopivana aikana (esim. joulun, uudenvuoden ja opis-
kelijoiden muiden lomien yhteydessä), ja se voidaan antaa enintään 
neljässä jaksossa. 
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7 mom. Opettajan kanssa voidaan sopia vapaajakson sijoitusajankohdasta 
ja jaksotuksesta toisin. 

8 mom. Jos henkilö siirtyy muusta vuosilomajärjestelmästä tämän osion 
työaikajärjestelmään, hänen lomapäiviensä katsotaan kuittaantuvan 
siirtymisellä tämän liitteen mukaiseen työaikajärjestelmään. 

3 § Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka 

1 mom. Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka kuukaudessa määräytyy 
palveluvuosien mukaan, ks. palkkaliite.  

2 mom. Yliopettajan vähimmäispalkka kuukaudessa ilmenee palkkaliittees-
tä. 

Soveltamisohje 

Yliopettajan hinnoittelutunnukset ovat seuraavat: 

Koulutusala 
Tekniikka ja liikenne 4 22 04 01 0 
Hallinto ja kauppa; opettajankoulutus 4 22 04 01 1 
Muut koulutusalat 4 22 04 01 2 

3 mom. Lehtorin vähimmäispalkka kuukaudessa ilmenee palkkaliitteestä. 

Soveltamisohje 

Lehtorin hinnoittelutunnukset ovat seuraavat: 

Koulutusala 
Tekniikka ja liikenne 4 22 04 02 0 
Hallinto ja kauppa; opettajankoulutus 4 22 04 02 1 
Muut koulutusalat 4 22 04 02 2 

4 mom. Opettajan, jolla ei ole viran kelpoisuusehdoissa säädettyä pätevyyt-
tä, samoin kuin sellaisen opettajan, joka ei ole suorittanut vähintään 
35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuista opettajan-
koulutusta, vähimmäispalkka on enintään 6–20 % edellä olevaa 
pienempi. Opettajankoulutuksen puuttumisesta tehtävä vähennys ei 
kuitenkaan koske asetuksen 259/1995 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua ammattikorkeakoulun perustana olevasta ammatillisesta op-
pilaitoksesta siirtynyttä opettajaa. 

5 mom. Jos opettajan työaika on täyttä työaikaa (1 600 tuntia vuodessa) 
lyhyempi, niin vähimmäispalkka on samassa suhteessa täyttä palk-
kaa alempi. 
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6 mom. Palveluvuodet määräytyvät ja niiden hakemiseen sovelletaan, mitä 
OVTES:n osiossa A on määrätty. Palveluvuosien vaikutus palkkaan 
ilmenee palkkaliitteestä.  

4 § Työajan ylityskorvaus 

Jos työaikasuunnitelmassa on opettajan vuosityöajaksi määrätty yli 
1 600 tuntia, maksetaan lisätehtävästä varsinaiseen palkkaan kuu-
lumaton palkkio, joka on lisätyömääräyksen työtunnilta varsinainen 
palkka/152. 

5 § Palkattoman virkavapaan vaikutus vapaajakson palkkaukseen 

Viranhaltijan, joka on ollut palkattomalla virkavapaalla muuna kuin 
hänelle vahvistetun vapaajakson aikana, vähennetään seuraavan 
vapaajakson palkasta kutakin virkavapauteen sisältynyttä ammatti-
korkeakoulun työpäivää (ma–pe) kohden luvulla 0,18 kerrottu päi-
väpalkka. Enintään kalenteriviikon kestäneen virkavapaan osalta 
vähennys tehdään kuitenkin seuraavan palkanmaksun yhteydessä. 

Soveltamisohje 

Vähennystä ei tehdä palkattomien äitiys, isyys- ja vanhem-
painvapaiden osalta.  

6 § Kesävapaakorvaus 

Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun opettajan palvelussuhteen 
päättyessä maksetaan opettajalle kesävapaakorvauksena jokaista 
palvelussuhteen keston ammattikorkeakoulun työpäivää (ma–pe) 
kohden korvaus, joka saadaan kertomalla päiväpalkka luvulla 0,18. 
Jos palvelussuhteeseen on sisältynyt vahvistettuja kesävapaapäiviä 
2.5.–30.9., vähennetään ne kesävapaakorvaukseen oikeuttavien 
päivien lukumäärästä. 

7 § Epämukavan työajan lisät 

1 mom. Työnantajan työaikasuunnitelmassa määräämä kello 18.00–7.00 
väliseen aikaan sijoittuva työ on ilta/yötyötä, joka korvataan ilta/yö-
työlisällä. Rahakorvauksen suuruus on ilta/yötyötunnilta 30 % tunti-
palkasta. 

2 mom. Työnantajan lauantaihin ja sunnuntaihin työaikasuunnitelmassa 
määräämä työ on viikonlopputyötä, joka korvataan 1 momentin mu-
kaisesti.
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III TUNTIOPETTAJAT 

8 § Kokoaikainen tuntiopettaja 

1 mom. Tuntiopettajan, jonka vuotuinen työaika on 2 §:n mukainen, palkka 
määräytyy samoin perustein kuin lehtorinviran haltijalla.  

2 mom. Tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ovat seuraavat: 

 Tekniikka ja  
liikenne 

Hallinto ja  
kauppa 

Muut 

Lehtori 4 22 07 02 0 4 22 07 02 1 4 22 07 02 2 
Yliopettaja 4 22 07 01 0 4 22 07 01 1 4 22 07 01 2 

 

9 § Osa-aikainen tuntiopettaja 

1 mom. Osa-aikaisen tuntiopettajan vuosityöaika on vähintään 760 tuntia 
työvuodessa tai vähintään keskimäärin 19 tuntia viikossa. Tun-
tiopettajan omavalintaisen työajan ja -paikan osuus on 25 % vahvis-
tetusta työajasta. 

2 mom. Osa-aikaisen tuntiopettajan palkka määräytyy 3 §:n 3 momentin 
mukaan, ja se on samassa suhteessa alempi kuin tuntiopettajalle 
määrätty työaika on täyttä lehtorin työaikaa (1 600) lyhyempi. 

Soveltamisohje 

Osa-aikainen tuntiopettaja, jonka työaika on vähintään 760 
tuntia vuodessa tai keskimäärin 19 tuntia viikossa, on päätoi-
misessa palvelussuhteessa. 

Osa-aikaisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset määräytyvät 
edellä olevan 8 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Tämän liitteen mukaiseen tuntiopettajaan ei miltään osin so-
velleta OVTES:n osion A VII lukua. 

10 § Saatavuuslisä 

1 mom. Opettajan palkan tasoon vaikuttaa mm. työvoiman saatavuus ky-
seisellä ammattialalla sekä paikkakunnan ja ao. ammattialan ylei-
seen palkkatasoon liittyvät ongelmat. 

2 mom. Tekniikan alan opettajalla, jonka tehtäviin kuuluu pääosin ammat-
tiopintojen järjestäminen, euromääräinen saatavuuslisä saadaan 
kertomalla opettajan vähimmäispalkka (yliopettajalla 3 § 2 mom. ja 
lehtorilla 3 § 3 mom.) seuraavilla kertoimilla. 
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 Yliopettaja Lehtori 

Alkupalkka 0,261 0,240 
4 palveluvuoden jälkeen 0,289 0,306 
7 palveluvuoden jälkeen 0,285 0,289 

10 palveluvuoden jälkeen 0,160 0,232 
15 palveluvuoden jälkeen 0,166 0,198 

Soveltamisohje 

Kerrottava vähimmäispalkka on osa-aikaisilla osapalkka ja 
epäpätevillä epäpätevyysalennuksella vähennetty palkka.  

11 § Siirtymämääräys 

Sellaisen ammattikorkeakoulun palvelussuhteessa olevan tekniikan 
ja liikenteen alan opettajan, johon ei sovelleta 10 § 2 momenttia, 
vähimmäispalkka määräytyy OVTES 2005–2007 mukaan niin kau-
an kuin hän hoitaa ao. tehtävää katkeamattomassa palvelussuh-
teessa saman työnantajan palveluksessa.  
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