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OSIO F
LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU
I

PALKKA JA TYÖAIKA
1§

Rehtorin palkka

1 mom.

Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).
Em. palkka-asteikon soveltaminen edellyttää, että rehtorilla on

4 05 01 00 1

taideteollisessa korkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa
suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai

4 05 01 00 2

taideteollisessa korkeakoulussa tai taideteollisessa oppilaitoksessa
suoritettu kuvaamataidon opettajan tutkinto.

2§

Rehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.

Rehtorin virassa noudatetaan työaikaa, joka vastaa soveltuvin osin
KVTES:n toimistotyössä noudatettavaa työaikaa.
Soveltamisohje
Kuvataidekoulun työkautena koulun toiminnan pääasiallinen
ajoittuminen ilta-aikaan edellyttää joustavuutta rehtorin päivittäisen työajan alkamisessa, jaksotuksessa ja päättymisessä.

2 mom.

Oppituntien lukumäärä vahvistetaan 6–14 viikkotunnin puitteissa.
Pöytäkirjamerkintä
Työnantaja vahvistaa rehtorin oppituntien lukumäärän em. rajojen puitteissa. Opetusvelvollisuutta määrättäessä tulee ottaa
huomioon mm. koulun opetuspisteiden lukumäärä ja sijainti
sekä koulun muun henkilökunnan määrä. Jos opetustuntien
määrä on yli 6 000 tuntia lukuvuodessa, voidaan opetusvelvollisuutta huojentaa vielä yhdellä tunnilla viikossa.

3 mom.
3§

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

Opettajan palkka

1 mom.

Opettajan (4 05 04 00 4) peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä.
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2 mom.

Jos opettajalla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään
opistoasteinen kelpoisuus tai hän on taiteilija, jolla on asetuksen
948/1998 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen
pedagoginen kelpoisuus, yllä olevan tehtäväkohtainen palkka on
6 % korkeampi.

3 mom.

4 §:n 2 momentin työajassa olevan opettajan (4 05 04 00 5) peruspalkka ilmenee palkkaliitteestä.

4 mom.

4 §:n 2 momentin työajassa olevan opettajan, jolla on 2 momentissa mainittu pätevyys, yllä oleva tehtäväkohtainen palkka on 6 %
korkeampi.

4§

Opettajan työaika

Vaihtoehto 1
1 mom.

Opettajan työaika on vuodessa 790 tuntia, josta opetustunteja on
578 tuntia ja muuta työnantajan määräämää työtä 212 tuntia.

Vaihtoehto 2
2 mom.

Opettajan työaika on vuodessa 1 200 tuntia, joka jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön siten, että opetustunteja on enintään 1 momentin mukainen määrä.
Pöytäkirjamerkintä
Muuhun työvelvollisuuteen sisältyy opetuksen kehittäminen ja
muut työnantajan määräämät opettajan toimenkuvaan kuuluvat oppituntiin välittömästi liittymättömät tehtävät.

3 mom.

5§

Opettajan työaikaa lyhennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja
opetusvelvollisuutta vastaava osa.

Kuvataidekoulun johtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuus
Johtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuus on 1–4 tuntia viikossa alempi kuin muutoin.
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Rehtorin ja opettajan vuosisidonnainen lisä
Rehtorin ja päätoimisen opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan.
Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:
5 v.
Rehtori
Opettaja
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TUNTIOPETTAJAT

7§

Työsuhteen alkaminen

Lasten ja nuorten taidekoulu

Tuntiopettajat

Työsuhteen alkamisen osalta noudatetaan KVTES:n I luvun 3 §:n
määräyksiä.
8§

Työsuhteen päättyminen
Työsuhteen päättymisessä noudatetaan KVTES:n VIII luvun 3 §:n
määräyksiä.

9§

Tuntipalkkiot

1 mom.

Tuntiopettajalle (4 05 07 04 0) maksetaan pidetyltä opetustunnilta
palkkaliitteen mukainen palkkio.

2 mom.

Näyttelyn suunnittelusta ja järjestämisestä maksetaan 50 % 1 momentissa mainitusta palkkiosta.
Soveltamisohje
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muun tehtävätunnin kuin
oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

10 §

Vuosilomakorvaus ja lomaraha

1 mom.

Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan koulun työkauden päättyessä tai työsuhteen
päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle
laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta.

2 mom.

Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta
tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

3 mom.

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta,
jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos
hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin.
Soveltamisohje
Ks. liitteen 13 13 §:n soveltamisohje.
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Tuntiopettajat

Sairausajan ja äitiysvapaan palkka

1 mom.

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle
maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2
ja 8 §:n mukaan.
Soveltamisohje
Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus
yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman koulunsa palveluksessa
edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin
keskimäärin 14 tuntia viikossa.

2 mom.

12 §

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

Tilapäinen hoitovapaa
Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla
on oikeus saada palkallista työvapaata lomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 §:ssä mainitaan.

13 §

Palkanmaksu

1 mom.

Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan
viimeistään seuraavan kuukauden seitsemäntenä kalenteripäivänä.
Palkka saadaan maksaa pankin välityksellä. Tuntiopettajan palkka
maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille, jolleivät työnantaja ja tuntiopettaja toisin sovi.

2 mom.

Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, pidetään
lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä.

3 mom.

Palkanmaksun yhteydessä annetaan palkansaajalle laskelma, jossa on yksityiskohtainen selvitys palkan perusteista, sen suuruudesta sekä palkanpidätyksistä eri tarkoituksiin.
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