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OSIO F 
LIITE 12 KANSALAISOPISTO  

I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 

1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka  

1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-
asteikon puitteissa (ks. palkkaliite). 

2 mom. Apulaisrehtorin (4 06 02 00 2) tehtäväkohtainen palkka määrätään 
palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite). 

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) 

4 06 04 00 6 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai  
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

4 06 04 00 7 Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus  
kansalaisopistonopettajan virkaan 

3 § Suunnittelijaopettajan tehtäväkohtainen palkka ja hinnoittelutunnukset  

Tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa  
(ks. palkkaliite). 

4 06 04 00 8 Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai  
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

4 06 04 00 9 Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus  
kansalaisopistonopettajan virkaan 

4 § Vuosisidonnainen lisä  

Rehtorin, päätoimisen opettajan ja suunnittelijaopettajan vuosi-
sidonnaiseen 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. 

Rehtori ja apulaisrehtori   5 % 4 % 6 % 
Opettaja 2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 
Suunnittelijaopettaja 2 % 3 % 10 % 10 % 10 % 
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II VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN TYÖAIKA 

5 § Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika ja vuosiloma 

1 mom. Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppi-
laitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöai-
ka. 

Pöytäkirjamerkintä 

Rehtorin 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. Näis-
tä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoi-
na ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta. 

2 mom. Rehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määrä-
ysten mukaan.  

3 mom. Työnantaja päättää rehtorin opetusvelvollisuuden ottaen huomioon 
opiston koon ja muut paikalliset olosuhteet enintään 100 tuntiin 
1.8.2012 lukien. 

4 mom. Oppilaitoksen, jossa on vähintään 11 000 opetustuntia työvuodes-
sa, apulaisrehtorin työajasta ja vuosilomasta noudatetaan mitä 
edellä on rehtorin osalta todettu.  

Muissa oppilaitoksissa apulaisrehtorin opetusvelvollisuus on 150 
tuntia työvuodessa. 

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetustuntimäärä 

1 mom. Opettaja on velvollinen opettamaan seuraavan opetustuntimäärän 
työvuodessa: 

a) yhteiskunnallisten aineiden, kasvatustieteellisten aineiden, äi-
dinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opettaja 
sekä matemaattis-luonnontieteellisen aineen opettaja 530 tun-
tia. 

b) muut 580 tuntia. 

2 mom. Opettajan muu työvelvollisuus on 350 tuntia työvuodessa. Jos opet-
taja eri toimipisteeseen matkustamisen vuoksi matkustaa viikossa 
keskimäärin 200 kilometriä, luetaan matkustamiseen käytetystä 
ajasta enintään 75 tuntia edellä sanottuun muuhun työvelvollisuu-
teen. 



OSIO F  LIITE 12  Kansalaisopisto  Työaika 

sol14osioFliite12.docx 3 

3 mom. Jos opettaja opettaa useita aineita, joiden opetusvelvollisuudet ovat 
erilaiset, lasketaan hänen opetustuntiensa määrä vuodessa eri ai-
neiden mukaan painotettuna. 

4 mom. Jos opetusvelvollisuus määrätään pienemmäksi kuin 1 momentissa 
on mainittu, lisätään muuta työvelvollisuutta 1 ½ tuntia jokaista vä-
hennettyä opetustuntia kohden. Opetusvelvollisuus voidaan opetta-
jan suostumuksin vahvistaa myös suuremmaksi työvuodeksi kerral-
laan, jolloin muuta työvelvollisuutta vähennetään 1 ½ tuntia jokaista 
lisättyä opetustuntia kohden. Tällöin muu työvelvollisuus on vähin-
tään 200 tuntia työvuodessa. 

5 mom. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Opetustuntiin kuuluu opetuk-
sen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertausten, ko-
keiden ja muiden tehtävien valmistus ja korjaus sekä osallistuminen 
opettajainkokoukseen. 

6 mom. Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus on 60 minuuttia. 

Soveltamisohje 

Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat opistotyön luonteen vuok-
si yleiset järjestelyt, opetussuunnitelman laatiminen, opetuk-
sen kehittäminen, opiskelijan ohjaaminen, opistolaiskuntatoi-
mintaan osallistuminen sekä muut samantapaiset tehtävät. 

7 mom. Jos opettaja määrätään hoitamaan etäopetuksen ohjaustyö, lue-
taan siitä työnantajan vahvistama tuntimäärää opetustunteihin si-
ten, että 1,5 tunnin työtä vastaa yksi oppitunti. 

8 mom. Opettajan työaikaa lyhennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaik-
si sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja 
opetusvelvollisuutta vastaava osa. 

7 § Opettajan opetustuntimäärän huojennukset 

1 mom. Jos opettaja on määrätty apulaisrehtoriksi opistoon, jossa opetus-
tuntien määrä on 6 000–10 999, työnantaja voi huojentaa apulais-
rehtorin opetustuntien määrän vähintään 400 tunniksi. Kuitenkin 
milloin em. opistossa on vähintään neljä opettajanviran haltijaa, 
apulaisrehtorin opetustuntien määrä voidaan huojentaa vähintään 
300 tunniksi. 

2 mom. Jos opettaja on määrätty osastonjohtajaksi, työnantaja voi huojen-
taa hänen opetustuntiensa määrän vähintään 400 tunniksi. Jos 
osastossa kuitenkin on yli 2 000 opiskelijaa, työnantaja voi huojen-
taa osastonjohtajan opetustuntien määrän vähintään 150 tunniksi, 
mikäli hallinnollisten tehtävien määrä antaa siihen erittäin pätevät 
perusteet. 
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3 mom. Työnantaja voi huojentaa opettajan opetustuntien määrän vähin-
tään 200 tunniksi, jos opettaja toimii sellaisena oman opetusalansa 
johtavana opettajana, jolle opistossa on erityisesti keskitetty ope-
tusalansa opetuksen ja oppimateriaalien kehittäminen sekä tun-
tiopettajien ohjaus. Opistossa tulee olla tällöin vähintään 11 000 
opetustuntia vuodessa. 

8 § Iltaopetus 

Jos opettaja määrätään opettamaan vähintään puolet opetustun-
neista kello 16.00 jälkeen, hänelle maksetaan vähintään palkkaliit-
teestä ilmenevä korvaus. 

Soveltamisohje 

Täyttä työaikaa tekevän opettajan iltaopetuslisän suuruus on 
em. palkkaliitteen mukainen, ja osa-aikaisen opettajan ao. lisä 
on suhteessa täyteen työaikaan. Lisä huomioidaan lomarahaa 
laskettaessa. 

9 § Suunnittelijaopettajan työaika 

1 mom. Suunnittelijaopettajan, jonka tehtäviin kuuluu opintokokonaisuuksi-
en/kurssien suunnittelua, koordinointia, hankkeiden hallintaa ja seu-
rantaa (talous- yms. vastuu), sidottu vuotuinen työaika määrätään 
1 200 tunniksi. Työaika jakautuu opetukseen ja muuhun työnanta-
jan määräämään työhön työnantajan päätöksen mukaisesti siten, 
opetustunteja voi olla enintään 6 §:n 1 momentin mukainen määrä. 

Soveltamisohje 

Omien oppituntien valmistelu ja jälkikäteistyöt tehdään opetus-
työajan ja työnantajan muun määräämän työajan (eli 1 200 
tunnin) ulkopuolisena aikana. 

2 mom. Työnantaja ja 6 §:n mukaista työaikaa noudattava opettaja voivat 
sopia tämän pykälän 1 momentin mukaiseen työaikaan siirtymises-
tä siten, että siirtyminen tapahtuu elokuun 1. päivästä lukien. 

3 mom. Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia työajan jakautumisesta 
toisin kuin 1 momentissa on määrätty (1.8.2012 - 31.7.2017). 

10 § Suunnittelijaopettajan opetustuntimäärästä poikkeaminen 

Työnantaja sekä opettaja ja/tai häntä edustava luottamusmies voi-
vat yhdessä sopia toistaiseksi tai määräajaksi, että suunnittelija-
opettajan edellä 4 §:n mukaiset vuosisidonnaisen lisän prosentit 
ovat samat kuin päätoimisen opettajan ja/tai siitä, ettei 9 § 1 mo-
mentin opetustuntien enimmäismääräystä sovelleta. 
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III  TUNTIOPETTAJAT 

11 § Työsuhteen alkaminen 

Työsuhteen alkamisessa noudatetaan KVTES:n I luvun 6 §:n mää-
räyksiä. 

12 § Tehtävät 

1 mom.  Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta anta-
maan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, 
oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osal-
listuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. 

Soveltamisohje 

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 

2 mom. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös 
muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistet-
tuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omal-
la alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa pe-
rusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä 
määräytyy 13 §:n mukaan. 

Soveltamisohje 

Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuut-
tia. 

13 § Tuntipalkkiot 

1 mom. Tuntiopettajalle (4 06 07 03 3) maksetaan pidetyltä opetustunnilta 
palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio. 

2 mom. Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoi-
suuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opin-
toviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedago-
giset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen pe-
rusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asi-
anomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. 

Soveltamisohje 

Tuntiopettajaan sovelletaan etäopetuksen ohjaustyöstä mitä 
opettajan osalta on todettu 6 §:n 7 momentissa. 

3 mom. Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti. 
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14 § Määrävuosikorotus 

1 mom. Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, 
joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia vii-
kossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, makse-
taan 6 % korkeampi tuntipalkkio. 

Soveltamisohje 

Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yh-
den kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksami-
nen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa asianomaisessa 
kansalais- tai kansanopistossa keskimäärin vähintään 16 viik-
kotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää. 

2 mom. Määrävuosikorotuksen hakemiseen ja vanhenemiseen sovelletaan 
mitä A osion 17 §:ssä on määrätty. 

15 § Vuosilomakorvaus  

1 mom. Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorva-
ukseen määräytyy vuosilomalain (162/2005) säännösten perusteel-
la. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden 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 perusteel-
la, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorva-
ukseen. 

Soveltamisohje 

Lomakorvaus on 9 % koko palvelussuhteen kestoajalta mak-
setuista työssäoloajan palkoista (11,5 %, jos työsuhde on jat-
kunut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä keskey-
tyksettä vähintään yhden vuoden). 

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle lomakorva-
uksesta laskelman. 

16 § Lomaraha 

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, 
jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuu-
luu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos 
hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmää-
räytymiskuukausi). Lomaraha lasketaan seuraavasti: 
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50 % 
Lomakorvaus  
työvuodelta x 

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää  
tai 35 oppituntia 

Työsuhteen keston kuukaudet 

17 § 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 opistonsa palvelukses-
sa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen täl-
löin keskimäärin 14 tuntia viikossa. 

2 mom. Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äi-
tiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopi-
muslain säännösten mukaan. 

18 § Tilapäinen hoitovapaa  

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla 
on oikeus saada palkallista työvapaata lomaa (tilapäistä hoitova-
paata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi 
tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 10 §:ssä mainitaan. 

19 § Matkakustannusten korvaukset  

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy 
KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin.  

1 Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle 
maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan mat-
kasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen 
kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpis-
teeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. 
Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan 
päiväraha. 
 

2  Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matka-
kustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipai-
kasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin 
matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan kor-
vata matka takaisin. 
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20 § Palkanmaksu  

Tuntiopettajan palkanmaksukausi ja -ajankohta on KVTES:n II lu-
vun 18 §:n mukainen. 
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IV  ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

21 § Siirtymäsäännös 1.1.2006 euromääräiseen palkkaukseen  
siirretylle opettajalle  

1 mom. Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2005 oli suu-
rempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2006 alkaen laskettu uu-
si kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen palkanli-
sä. 

2 mom. Henkilökohtainen palkanlisä poistuu tehtäväkohtaisessa palkassa 
tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai henkilön siirtyessä muuhun 
toimeen/virkaan. 

Soveltamisohje 

Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostu-
neiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtai-
siksi palkanmuutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilö-
kohtaisia lisiä. 
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