OSIO F

Liite 10

Musiikkioppilaitos

Palkka ja työaika

OSIO F
LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS
I

VIRANHALTIJOIDEN PALKKA

1§

Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

1 mom.

Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).

2 mom.

Apulaisrehtorin (4 08 02 00 5) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).
Soveltamisohje
Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6 §.

2§

Musiikin perusopetuksen opettajan hinnoittelutunnukset
ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 08 04 01 2

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

4 08 04 01 4

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

4 08 04 01 3

Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän
kelpoisuus

3§

Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan
hinnoittelutunnukset ja peruspalkka
Lehtorin (4 08 04 00 8) palkka I kalleusluokassa ja II kalleusluokassa (ks. palkkaliite).
Huomautus
Ammatilliseen opetukseen sovelletaan osion C 12 §:n 1 momenttia (työssäoppimisen ohjaamistehtävä).
Ammatillinen korkeakouluopetus on pääosin siirtynyt ammattikorkeakoulussa annettavaksi. Konservatorion yliopettajan virassa olevaan sovelletaan OVTES:n 2001–2002 yliopettajaa
koskevia sopimusmääräyksiä.
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4§

Liite 10

Musiikkioppilaitos

Palkka ja työaika

Vuosisidonnainen lisä
Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen
laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:
Rehtori ja apulaisrehtori
Opettaja ja päätoiminen
tuntiopettaja

II
5§

5 v.

8 v.

10 v.
5%

15 v.
4%

20 v.
6%

2%

3%

9%

6%

6%

VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA
Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.

Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.
Pöytäkirjamerkintä
Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että
niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa, sekä
osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden
eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä työaika muodostuu
joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.

2 mom.

Rehtorin ja apulaisrehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n
1 momentin määräysten mukaan.

3 mom.

Työnantaja päättää rehtorin lukuvuosittaisen opetustuntimäärän
ottaen huomioon oppilaitoksen koon ja muut paikalliset olosuhteet
enintään 315 tunniksi ja apulaisrehtorin opetustuntimäärän enintään
420 tunniksi.

4 mom.

Apulaisrehtorina toimivan opettajanviran haltijan vuotuinen opetustuntimäärä vahvistetaan 350–560 tunnin puitteissa.

6§

Opettajan vuotuinen työaika ja opetusvelvollisuus

1 mom.

Opettajalla on opetustyötä vähintään 35 viikkoa ja muuta työtä enintään 3 viikkoa lukuvuodessa. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä
vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
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Palkka ja työaika

2 mom.

Opettajan opetusvelvollisuus on 23 opetustuntia viikossa. Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan opetusvelvollisuus on em. poiketen 22 opetustuntia viikossa.

3 mom.

Muuhun työhön kuuluu opetuksen kehittäminen ja muut työnantajan
määräämät opettajan toimenkuvaan kuuluvat oppituntiin välittömästi liittymättömät tehtävät. Muun työn viikoittainen työaika on 30 tuntia ja tunnin pituus 60 minuuttia.
Pöytäkirjamerkintä
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Työtunnin (kurssitutkinnon,
kevättutkinnon ja pääsytutkintolautakunnan) sekä koulutuksen
ja opetustyön suunnittelutunnin pituus on 60 minuuttia.

4 mom.

Muun työn asemesta opettaja voidaan määrätä opettamaan yli 35
työviikkoa. Tällöin yksi opetustunti lyhentää muuta työtä kahdella
tunnilla. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

5 mom.

Opettajan työaika tulee pyrkiä järjestämään maanantaista perjantaihin. Jos opetuksen järjestäminen lauantaisin on oppilaitoksen
kannalta välttämätöntä tai siitä opettajan kanssa muutoin sovitaan,
tulee opettajan vapaapäivä järjestää maanantaiksi, ellei opettajan
pyynnöstä erityisestä syystä toisin sovita.

7§

Sivutoimipisteen johtaja ja opettaminen sivutoimipisteessä

1 mom.

2 mom.

Jos opettaja määrätään hoitamaan sivutoimipisteen johtajan tehtävät, hänelle maksetaan 1–4 viikkotunnin korvaus seuraavasti:
Sivutoimipisteen oppilaiden
lukumäärä

Korvaus viikkotunteina

20–50
51–100
101–200
201–

1
2
3
4

Jos opettajanviranhaltija määrätään opettamaan pääkoulun lisäksi
yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä, hänelle maksetaan 1–
3 viikkotunnin korvaus seuraavasti:
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Matkakilometrit viikossa

Korvaus viikkotunteina

100–149
150–199
200 tai enemmän

1
2
3

3
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Soveltamisohje
Tätä tehtävää ei voida lukea opetusvelvollisuuteen.
8§

Opettajanviran haltijan ylituntipalkkio
Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä
tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26 §:n ja
kertatuntipalkkio 27 §:n mukaisesti.
Soveltamisohje
Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka
kerrotaan I kalleusluokassa luvulla 0,83 ja II kalleusluokassa
luvulla 0,84 ja jaetaan 6 §:n mukaisella huojentamattomalla
viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 4 §:n mukaista eikä muutakaan henkilökohtaista lisää.
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III

TUNTIOPETTAJIEN PALKKA JA TYÖAIKA

9§

Tuntiopettajan palkka

1 mom.

Tuntiopettajat

Päätoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka
(ks. palkkaliite)

4 08 07 02 6

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

4 08 07 02 8

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus
Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän
kelpoisuus

4 08 07 02 7

2 mom.

4 08 07 02 9
4 08 07 03 0
4 08 07 03 1

10 §

Sivutoimisen tuntiopettajan ja hinnoittelutunnukset
ja tuntipalkkio (ks. palkkaliite)
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto
Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto
tai aiempi lehtorin kelpoisuus
Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän
kelpoisuus

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus sekä
lautakunta- ja suunnittelutehtävät

1 mom.

Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

2 mom.

Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu peruspalkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mukaan painotettu
palkka ja/tai 53 §:n mukaan painotettu opetusvelvollisuus.

3 mom.

Jos tuntiopettajalle määrätään lautakunta- tai suunnittelutehtäviä,
kultakin tunnilta maksetaan tuntipalkkio, joka lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 9 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä palkasta ja 6 §:n 2 momentin mukaan
määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

4 mom.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio määräytyy 9 §:n 2 momentin mukaisesti.
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11 §

Liite 10

Musiikkioppilaitos

Tuntiopettajat

Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

1 mom.

Muilta osin tuntiopettajan palvelussuhteessa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimuksen yleisen osan pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.

2 mom.

Tuntiopettajan, joka opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 tuntia viikossa, palkkioperusteessa otetaan lisäksi huomioon opettaminen sivutoimipisteessä siten kuin 7 §:n 2 momentissa
on todettu.
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IV
12 §

Liite 10

Musiikkioppilaitos

Erinäisiä määräyksiä

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Matkakustannusten korvaus
Tuntiopettajalle, joka opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa alle
16 tuntia viikossa ja joka asuu toimipisteen sijaintikunnan ulkopuolella, työnantaja voi harkintansa mukaan maksaa matkustamisesta
aiheutuvat kustannukset

13 §

Virkavapaan tai muun virantoimituksen keskeytyksen
vaikutus ylituntipalkkion maksamiseen
Opettajan palkallisen virkavapaan ajalta ei tehdä vähennystä ylituntien pitämättä jättämisen vuoksi.

14 §

Siirtymämääräys 1.1.2006 euromääräiseen palkkaukseen
siirretylle opettajalle

1 mom.

Jos opettajanviran haltijan kokonaisansio ao. tehtävässä
31.12.2005 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2006
alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui 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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