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Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen  
(OVTES 2014–2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet 

Muutosten voimaantulo 

Sopimus sisältää stilistisiä ja materiaalisia muutoksia. Stilistisiä muutoksia 
ei tässä soveltamisohjeessa käydä läpi. Stilistisillä muutoksilla tarkoitetaan 
muutoksia, joiden tarkoitus on ainoastaan selkeyttää ja tukea voimassa 
olevaa määräyksen tulkintaa. 

Tässä soveltamisohjeessa selostetaan siis ainoastaan materiaalisia muu-
toksia sisältäviä sopimusmääräyksiä eli muutoksia joiden tarkoitus on 
muuttaa ko. määräyksen soveltamista. 

Stilistiset sekä materiaaliset muutokset värillisenä tekstinä löytyvät KT:n 
kotisivuilta (www.kuntatyonantajat.fi > Ajankohtaista > Yleiskirjeet > 2013). 

Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.  

Materiaalisten muutosten lisäksi sopimus sisältää 1.7.2014 ja 1.7.2015 
voimaan tulevia palkantarkistuksia. 1.7.2014 voimaan tulevat palkantarkis-
tukset ilmoitetaan tässä soveltamisohjeliitteessä.  

Tarkistetut peruspalkat, palkkiot ja C-taulukot 1.7.2015 lukien ilmoitetaan, 
kun on selvinnyt sovitaanko osasta palkantarkistuksista järjestelyeränä. 

Osaan materiaalisista muutoksista liittyy siirtymäaika. Osa määräyksistä 
on voimassa määräajan. Jos OVTES 2014-2016 irtisanotaan allekirjoitus-
pöytäkirjan 4 §:n 3 mom. mukaisesti päättymään 31.12.2015, ovat 
31.7.2017 päättyväksi sovitut määräaikaiset määräykset voimassa 
31.7.2016 saakka. 

KVTES:n vuosilomamääräysten muutoksia 1.3.2014 lukien noudatetaan 
sellaisenaan niissä opettajaryhmissä, joihin ko. määräyksiä OVTES:n pe-
rusteella noudatetaan. Vuosilomamääräyksen muutoksia kuvataan tar-
kemmin KVTES:n sopimusmuutoksia käsittelevässä yleiskirjeessä 
13/2013. 

Palkantarkistukset 1.7.2014 lukien 

Sopijaosapuolet ovat sopineet työmarkkinakeskusjärjestöjen Työllisyys- ja 
kasvusopimuksen kohdan 2.2 mukaisen 20 euron sopimuskorotuksen to-
teuttamisesta prosentuaalisina tarkistuksina.  

Palkantarkistuksilla 1.7.2014 on 0,58 % yleiskorotuksen lisäksi lähennetty 
I ja II kalleusluokan palkkojen eroja 0,30 % -yksiköllä. Osana korotuksia 
yhdenmukaistetaan II kalleusluokan ylituntipalkkiokertoimet I kalleusluo-
kan mukaiseksi (0,84 -> 0,83) 1.8.2014 lukien. Kalleusluokkien palkkauk-
sen lähentämisestä ohjeistetaan tarkemmin tämän soveltamisohjeliitteen 
kohdassa ”Keskitetty II ja I kalleusluokan lähentäminen”. 
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Palkantarkistuksilla 1.7.2014 on lisäksi vähennetty vuosisidonnaisten lisi-
en painoarvoa osioiden C ja F opettajilla. Uudet vuosisidonnaisen lisän 
prosentit ja niitä vastaavat palkantarkistukset ilmenevät jäljempänä tässä 
soveltamisohjeessa. 

Tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen palkka ja tuntipalkkio 1.7.2014 

Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, hin-
noittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa vähim-
mäispalkkaa sekä tuntipalkkioita korotetaan korotusprosentilla, joka sisäl-
tää yleiskorotuksen lisäksi kaikki muutkin sovitut korotukset. Palkantarkis-
tukset määräytyvät hinnoitteluryhmän ja kalleusluokan mukaan. 

Korotusprosentit sekä tarkistetut peruspalkat, palkkiot ja C-taulukot 
1.7.2014 lukien on koottu palkkaliitteeseen, joka on tulostettavissa netistä 
(www.kuntatyontantajat.fi > Opettajat > Palkat ja palkkiot > 1.7.2014  
palkankorotukset).  

Henkilökohtainen lisä 1.7.2014  

Korotuksilla ei koroteta henkilölle mahdollisesti maksettavaa OVTES:n 
osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää. 

Vuosisidonnainen lisä 1.7.2014  

Vuosisidonnainen lisä tarkistuu automaattisesti, koska se lasketaan ns. 
kirjapalkoista eli hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta, painote-
tusta peruspalkasta tai palkka-asteikon alarajasta.  

Henkilökohtainen palkanlisä ja siirtymäkauden lisä 1.7.2014 

 Korotukset eivät vaikuta korottavasti eikä pienentävästi osio B 26 §:n, osio 
C 4 liitteen 10 §:n, 5 liitteen 10 §:n, 6 liitteen 9 §:n, 8 liitteen 6 §:n, 9 liitteen 
10 §:n, osio F 10 liitteen 14 §:n, 12 liitteen 21 §:n ja 13 liitteen 18 §:n hen-
kilökohtaiseen palkanlisään eikä osio B 27 §:n, osio C 14 §:n ja osio F 3 
§:n siirtymäkauden lisään. 

Euromääräiset palkkiot 1.7.2014  

OVTES palkkaliitteen euromääräisiä palkkioita korotetaan 0,58 %. Poik-
keuksena ovat yleissivistävän koulun osio B 19 § koulu/oppilaitos- ja kun-
takohtainen lisätehtäväkorvaus sekä liitteen 1 23 § taide- ja taitoainekor-
vaus, jotka jätetään korottamatta.  

Tarkistetut palkkiot ilmenevät palkkaliitteestä, joka on tulostettavissa KT:n 
kotisivuilla (www.kuntatyontantajat.fi > Opettajat > Palkat ja palkkiot > 
1.7.2014 palkankorotukset). 

Tarkistettujen palkkojen maksaminen 



KT     3 (21) 
        
      

 

yleiskirje1314hf-ovtes-liite.docx 

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä 
suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei 
palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, 
maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa voimaantulosta. 

Palkantarkistukset 1.7.2015 lukien 

Sopijaosapuolet ovat sopineet työmarkkinakeskusjärjestöjen Työllisyys- ja 
kasvusopimuksen kohdan 2.2 mukaisen 0,4 prosentin sopimuskorotuksen 
toteuttamisesta yleiskorotuksena ellei sopijaosapuolten kesken myöhem-
min toisin sovita. 

Tarkistetut peruspalkat, palkkiot ja C-taulukot 1.7.2015 lukien ilmoitetaan 
sitten, kun on selvinnyt sovitaanko allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 mom. 
kohdan 3 mukaisesti osasta palkantarkistuksista järjestelyeränä. 

Yhteenveto 1.7.2014 ja 1.8.2014 muutoksista 
 

  

Kohdentuminen        
OVTES:ssa 

Korotuksen tyyppi 

Koko OVTES Yleiskorotus 0,58 % 1.7.2014 

C ja F osio (ei koske reh-
toreita, apulaisrehtoreita 
ja aikuiskoulutusjohtajia) 

Vuosisidonnaisen lisän pienentäminen: 

- 8 vuoden lisästä pois 1 % -yksikkö 
1.7.2014 

- tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja peruspalk-
koihin 1,0 %:n korotus 1.7.2014 

Koko OVTES (ei koske 
osiota D sekä niitä hin-
noitteluita, joissa palkat I 
ja II kalleusluokissa ovat 
jo samat) 

I ja II kalleusluokkien palkkauksen lähentäminen: 

- II kalleusluokan peruspalkkoihin ja tehtä-
väkohtaisiin palkkoihin 0,3 %:n korotus 
1.7.2014 

- ylituntipalkkiokertoimen yhdenmukaista-
minen I kalleusluokan mukaiseksi (0,83) 
1.8.2014 

 

Keskitetty II ja I kalleusluokan lähentäminen 
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II kalleusluokan kunnissa lähennetään peruspalkkaa tai siihen rinnastetta-
vaa vähimmäispalkkaa sekä tehtäväkohtaista palkkaa I kalleusluokkaan. 
Kalleusluokkien lähentämisen vaikutus on sisällytetty palkkaliitteessä il-
moitettavaan palkantarkistusprosenttiin.  

Keskitetyllä II ja I kalleusluokan lähentämiseen käytettävällä 0,3 prosentin 
palkantarkistuksella ei tarkisteta 

 ammattikorkeakoulun (osio D) palkkaa tai palkkiota 
 ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (osio E) opettajan palkkaa  

tai palkkiota 
 kansalaisopiston suunnittelijaopettajan palkkaa (osio F liite 12 3 §) 
 musiikkioppilaitoksen sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkiota  

(osio F liite 10 9 §) 
 lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajan tuntipalkkiota  

(osio F liite 11 9 §) 
 kansalaisopiston tuntiopettajan tuntipalkkiota (osio F liite 12 13 §) 
 kansanopiston tuntiopettajan tuntipalkkiota (osio F liite 13 10 §) 
 palkkaliitteen euromääräisiä palkkioita 
 henkilökohtaista lisää (A osio 11 §) 

Ylituntipalkkiokerroin II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 1.8.2014 lukien 0,83. 

Keskitetty II ja I kalleusluokan lähentämiseen käytettävä järjestelyerä  
koulutuskuntayhtymässä/kunnassa, jossa maksetaan  
sekä I että II kalleusluokan mukaisia palkkoja 

Jos työnantaja on jo ennen 1.7.2014 ajankohtaa paikallisella päätöksellä 
lähentänyt II kalleusluokan palkkoja I kalleusluokkaan, II kalleusluokan 
tehtäväkohtainen palkka samalla vaativuudella samassa hinnoitteluryh-
mässä ei voi ylittää I kalleusluokan tehtäväkohtaista palkkaa. Em. tilan-
teessa käyttämättä jäävä euromäärä jaetaan uudelleen ja kohdennetaan 
pääasiassa paikallisiin epäkohtiin.   

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat 
neuvottelevat ko. euromäärän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituk-
sena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä 
mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti 
neuvotteluosapuolia.  

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimival-
tainen viranomainen päättää ko. euromäärän käytöstä tehtäväkohtaisten 
palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

Jos II kalleusluokan kunnassa on kuntaliitoksen vuoksi henkilöitä, joiden 
palkka on määräytynyt I kalleusluokan mukaan, näiden palkkaa ei tarkiste-
ta II kalleusluokan lähentämisellä (0,3 %), vaan yleiskorotuksella (0,58 %) 
ja vuosisidonnaisen lisän peruspalkkaan siirtämisellä (1,0 %) niissä ryh-
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missä joissa se tehdään. Esim. jos tarkistusprosentti on 1,88, käytettävä 
tarkistusprosentti on em. asemasta 1,58 (1,88–0,30).  

OVTES 
OSIO A 
YLEINEN OSA 

26 § Ylituntipalkkio 

2 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

 Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

OSIO B 
YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET 
MÄÄRÄYKSET 

 
1 § Sovellettavat sopimusmääräykset 

2 mom. Lisätty 25 §:n yleissivistävän koulun kiertävän opettajan matkakustannus-
ten korvausten poistumiseen liittyvä 25 a §:n soveltaminen.  

  Osion B 25 §:ää sovelletaan 31.7.2014 saakka. Tämän jälkeen sovelle-
taan 25 a §:n 1 mom. mukaisesti KVTES:n liitettä 16 ellei opettaja ole 2 
mom. siirtymämääräyksen piirissä. Siirtymämääräys on voimassa ko. so-
pimuskauden loppuun (korkeintaan 31.1.2017 asti). Ks. tarkemmin tämän 
soveltamisohjeen 25 §. 

3 § Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka 
4 § Lukion ja aikuislukion rehtorin tehtäväkohtainen palkka 
5 § Peruskoulun ja lukion apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

6 § Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran peruspalkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 
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Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

9 § Rehtorinviran haltijan työaika 

Määräyksen pöytäkirjamerkintää on täydennetty määräyksellä työaika-
suunnitelman teosta rehtorille. Rehtorin työajan toteutumista tulee seurata 
vuositasolla mm. työsuojelullisista syistä ja huolehtia vuosiloman antami-
sesta KVTES:n IV luvun 7 §:n määräämällä tavalla. 
 
Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

14 § Opettajatyöpäivät 

4 mom. Sopimusmääräys on edelleen poistettu 31.7.2017 saakka.  

25 § Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaus 

Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaamisesta annettu määräys 
25 § poistetaan 31.7.2014. Määräyksen korvaa uusi 25 a §, joka tulee 
voimaan 1.8.2014. Määräyksen 25 a §:n mukaan kahdessa tai useam-
massa toimipaikassa opettavalle opettajalle matkakustannukset korvataan 
KVTES:n liite 16 matkakustannuksia koskevan määräyksen mukaan. 
Määräystä sovelletaan opettajaviranhaltijoihin ja tuntiopettajiin (päätoimi-
siin ja sivutoimisiin) KVTES:n liite 16 määräyksien matkojen korvaa-
misedellytyksistä täyttyessä. 

 
25 a §:n 2 mom. mukaan opettajaviranhaltijaan, johon on sovellettu OV-
TES:n 2012 - 2013 25 §:n 1 mom. määräystä lukuvuonna 2013 - 2014, 
sovelletaan edelleen ko. määräystä niin kauan kuin hän on siinä virassa, 
johon kiertävän opettajan matkakustannusta koskevaa määräystä on so-
vellettu. Tätä siirtymäkauden määräystä sovelletaan myös niihin opettaja-
viranhaltijoihin, joihin 25 §:n 1 mom. olisi sovellettu lukuvuonna 2013 - 
2014, mutta jotka eivät virantoimituksen keskeytyksen vuoksi ole olleet vi-
rantoimituksessa tai, jotka ovat olleet muusta syystä kiertämättä.  25 a § 2 
mom. on voimassa kuluvan sopimuskauden loppuun, korkeintaan 
31.1.2017 asti. 

 
OSIO B, LIITE 1 
PERUSKOULU 

2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) 

hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
4 § Luokanopettajan (luokanopetus) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
5 § Esiluokanopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  
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II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla.  

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

6 § Yhteissuunnittelutyöaika 

Sopimusmääräyksen voimassaoloaikaa on jatkettu 31.7.2017 saakka.  

Sopimusmääräyksen voimassaoloaikaa on jatkettu vastaavaksi ajaksi, 
kuin osio B 14 § 4 momentti on poistettu. 

26 § Ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 0,83. 

 Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

29 § Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio 

 
II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 0,83. 

 Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

30 § Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 
31 § Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 

Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopetta-
jan ja suomea/ruotsia toisena kielenä opettavan tuntiopettajan tuntipalkki-
on maksamista koskevat erilliset sopimusmääräykset poistetaan 
31.7.2014. Ko. aineenopetuksen tuntiopettajiin sovelletaan 1.8.2014 alka-
en ao. liitteen tuntiopettajia koskevia palkkaus- ja työaikamääräyksiä. 

Jos toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevalle tuntiopetta-
jalle on määrätty lukuvuonna 2013–2014 S2-opetusta tai määräyksen 30 
§:n mukaista opetusta, on opetusvelvollisuus näiden tuntien osalta edel-
leen 18 vvt (S2 opetus) tai 20 vvt (määräyksen 30 §:n mukainen opetus). 
Samoin menetellään myös niiden määräaikaistenkin tuntiopettajien osalta, 
joille on määrätty ko. opetusta lukuvuonna 2013–2014 edellyttäen, että 
opettajalla on opettajakelpoisuus perusopetukseen tai lukiokoulutukseen 
ja palvelussuhde jatkuu katkeamattomana. 

OSIO B, LIITE 2 
LUKIO 
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1 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla.  

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

9 § Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät 
 

Sopimusmääräystä muutetaan 1.8.2014 lukien. Määräyksen aikaisempi 4 
mom. poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että yksityisopiskelijasta aiheutuvis-
ta hallinnollisista tehtävistä ei enää makseta lukion rehtorille erillistä kor-
vausta. Lukion tai aikuislukion rehtorin tehtäväkohtaisessa palkassa tulee 
huomioida kokonaisuudessaan tehtävien vaativuus ja mm. mahdolliset li-
sätehtävät. Määräyksen muutetun 5 mom. mukaan yksityisopiskelijan yli-
oppilaskirjoituksen valmistavasta tarkistamisesta ja arvostelusta makse-
taan aineenopettajanviranhaltijalle kutakin koetta kohden palkkaliitteen 
mukainen korvaus. Reaaliaineiden aineryhmittelystä luovutaan. Äidinkie-
len osasuoritukset katsotaan yhdeksi kokeeksi.  
 
Määräyksen aikaisempi 6 mom. siirretään uudistetun määräyksen 1 mo-
mentiksi. Vastaavasti aikaisemman 31.7.2013 asti voimassa olevan 1,2 ja 
3 momentit ovat uudessa määräyksessä 2, 3 ja 4 momentteina.  

13 § Ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

 Muutos tulee voimaan 1.8.2014.  

16 § Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio 

 II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

17 § Vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 
18 § Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio 

 
Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopetta-
jan ja suomea/ruotsia toisena kielenä opettavan tuntiopettajan tuntipalkki-
on maksamista koskevat erilliset sopimusmääräykset poistetaan 
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31.7.2014. Ko. aineenopetuksen tuntiopettajiin sovelletaan 1.8.2014 alka-
en ao. liitteen tuntiopettajia koskevia palkkaus- ja työaikamääräyksiä. 

OSIO B, LIITE 3 
AIKUISLUKIO 

2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla.  

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

10 § Ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

13 § Tuntiopettajia koskevia muita määräyksiä 

Lukion (Liite 2) sovellettavista määräyksistä on poistettu 17 § Vieraskielis-
ten opiskelijoiden äidinkieltä opettavan tuntiopettajan tuntipalkkio sekä 18 
§ Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavan tuntiopettajan tuntipalk-
kio. 

Muutos tulee voimaan samoin kuin lukiossa. 

OSIO C 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 

1a § Osio C:n ja E:n sopimusmääräysten soveltaminen 1.1.2012–31.7.2017 
1b § Aikuiskoulutuskeskuksen (osio E) tuntien huomioon ottaminen C osion 

tuntiopettajan päätoimisuuden täyttymistä määriteltäessä 1.1.2012–31.7.2017 

  Määräysten voimassaoloa on jatkettu 31.7.2017 saakka. 

3 § Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  
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II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

4 § Apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä 

1 mom. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

6 § Opinto-ohjaajan viran palkka ja opetustuntimäärä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 
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Taulukko 1: Vuosisidonnaiset lisät osiossa C ja sen liitteissä 4-9 

Ammatillisten oppilaitosten uudet vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan 
ajan prosentit 1.7.2014 lukien ovat seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OSIO C LIITE 4  
AMMATTIOPPILAITOS 

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 5 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

8 § Ylituntipalkkio 

  II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 0,83.   

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014 

Taulukko 1 5 v 8 v 10 v 15 v 20 v 

Rehtori,  
apulaisrehtori ja  
aikuiskoulutusjoh-
taja 

– – 5 % 4 % 4 % 

Opinto-ohjaaja 
(kokonaistyöaika) 

2 % 3 % 5 % 4 % 4 % 

Liite 4 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Liite 5 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Liite 6 2 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Liite 7 2 % 3 % 6 %  6 % 

Liite 8 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % 

Liite 9 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 
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OSIO C LIITE 5  
KAUPPAOPPILAITOS 

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 5 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

4 § Opettajan työpäivät ja opetusvelvollisuus 

2 mom. Ammatillisten teoria-aineiden käsitettä on täsmennetty. Samalla on sovittu 
mahdollisuudesta jatkaa oppilaitoksessa lukuvuonna 2013–2014 voimas-
sa olleita mahdollisia poikkeavia soveltamiskäytäntöjä opetusvelvollisuu-
den osalta. 

8 § Ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014 

OSIO C LIITE 6  
TAIDE- JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS 

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 5 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 
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  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

7 § Ylituntipalkkio 

 II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014 

OVTES OSIO C LIITE 7  
SOSIAALI- JATERVEYSALAN OPPILAITOS  

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen. 

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

4 § Työaika 
 
4 ja 5 mom. Työaikamääräyksiin on lisätty kaksi uutta momenttia, jotka tulevat voi-

maan 1.8.2014. 

OVTES:n 4 § 3 momentin pöytäkirjamerkinnän mukaan opettajan luku-
vuosikohtaisesta työajan jakaantumisesta voidaan paikallisesti tarpeiden 
niin vaatiessa poiketa siten, että työajan jakaantuminen tasoittuu kahden 
vuoden tasoittumisjaksolla.  

Jos koulutuksenjärjestäjällä ei ole vielä käytössä työaikasuunnittelua ja -
seurantaa, tulee ennen työvuoden 1.8.2014 alkua opettajalle vahvistaa 
työaikasuunnitelma. Työaikasuunnitelman toteutumista tulee seurata 
säännöllisesti. Mikäli työaika ei tasaannu korkeintaan kahden vuoden ta-
soittumisjaksolla, voidaan lisätyöstä maksaa ylityskorvaus ensimmäisen 
kerran lukuvuoden 2014–2015 päätyttyä tai antaa vastaava lisätyökorvaus 
vapaana tunti tunnista.   
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OSIO C LIITE 8  
METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS  

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 5 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

4 § Opettajan työaika 
 
4 ja 5 mom. Työaikamääräyksiin on lisätty kaksi uutta momenttia, jotka tulevat voi-

maan 1.8.2014. 

OVTES:n 4 § 3 momentin pöytäkirjamerkinnän mukaan opettajan luku-
vuosikohtaisesta työajan jakaantumisesta voidaan paikallisesti tarpeiden 
niin vaatiessa poiketa siten, että työajan jakaantuminen tasoittuu kahden 
vuoden tasoittumisjaksolla.  

Jos koulutuksenjärjestäjällä ei ole vielä käytössä työaikasuunnittelua ja -
seurantaa, tulee ennen työvuoden 1.8.2014 alkua opettajalle vahvistaa 
työaikasuunnitelma. Työaikasuunnitelman toteutumista tulee seurata 
säännöllisesti. Mikäli työaika ei tasaannu korkeintaan kahden vuoden ta-
soittumisjaksolla, voidaan lisätyöstä maksaa ylityskorvaus ensimmäisen 
kerran lukuvuoden 2014–2015 päätyttyä tai antaa vastaava lisätyökorvaus 
vapaana tunti tunnista. 

6 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot 

3 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkion laskentakaavassa II kalleusluo-
kassa kerroin on I kalleusluokan tavoin 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 
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OSIO C LIITE 9  
MERENKULKUOPPILAITOS  

2 § Laboratorioinsinöörin peruspalkka 
3 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
4 § Vuosisidonnainen lisä 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 5 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 

8 § Ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin  
I kalleusluokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014 

OSIO D  
AMMATTIKORKEAKOULU  

3 § Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka 

Yliopettajan ja lehtorin palkkaa korotetaan 0,58 %:n yleiskorotuksella. 

Vastaava korotus toteutetaan tuntiopettajille.  

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

OVTES OSIO E  
AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS  

2 § Koko- ja osa-aikainen opettaja 

1 Säännöllinen viikoittainen työaika 

Määräyksiin on lisätty maininta työaikasuunnitelmasta sekä työaikaseu-
rannasta. Työaikasuunnitelmaa vahvistettaessa otetaan huomioon työ-
kauden pituus sekä työtehtävien ennakoitavuus. 

Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 
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3 Palkkaus ja hinnoittelutunnukset 

 Yleiskorotuksen vuoksi opettajan palkkaa korotetaan 0,58 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

3 § Sivutoimiset tuntiopettajat 

Sivutoimisten tuntiopettajien tuntipalkkaa korotetaan 0,58 %:lla. 

OSIO F  
TAITEEN PERUSOPETUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN  
OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 

  Ei muutoksia vuonna 2014. 

OSIO F LIITE 10  
MUSIIKKIOPPILAITOS 

1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla.  

2 § Musiikin perusopetuksen opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
3 § Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 
 
  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-

senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan päätoimisille tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 
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4 § Vuosisidonnainen lisä 

Uudet vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan prosentit 1.7.2014 lukien 
ovat seuraavat: 

 

 

 

 

 

8 § Opettajanviran haltijan ylituntipalkkio 

1 mom. II kalleusluokan ylituntipalkkiokerroin on muutettu samaksi kuin I kalleus-
luokassa eli kerroin on 0,83. 

  Muutos tulee voimaan 1.8.2014. 

9 § Tuntiopettajan palkka 

2 mom.   Sivutoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja tuntipalkkio 

 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkiota korotetaan 0,58 %:n yleiskoro-
tuksella. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

OSIO F LIITE 11  
LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU 

1 § Rehtorin palkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

3 § Opettajan peruspalkka  

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

 5 v 8 v 10 v 15 v 20 v 

Rehtori ja  
apulaisrehtori 

– – 5 % 4 % 6 % 

Opettaja ja pää-
toiminen tunti-
opettaja 

2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 
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  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset on toteutettu päätoimisille tuntiopettajille. 

6 § Rehtorin ja opettajan vuosisidonnainen lisä 

Uudet vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan prosentit 1.7.2014 lukien 
ovat seuraavat: 

 

 

 

 

9 § Tuntipalkkiot 

 Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkiota korotetaan 0,58 %:n yleiskoro-
tuksella.  

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

OSIO F LIITE 12 
KANSALAISOPISTO 

1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

3 § Suunnittelijaopettajan tehtäväkohtainen palkka ja hinnoittelutunnukset  

 5 v 8 v 10 v 15 v 20 v 

Rehtori – – 5 % 4 % 6 % 

Opettaja 2 % 3 % 5 % 10 % 10 % 
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  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien.  

  Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 
1,58 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

4 § Vuosisidonnainen lisä 

Uudet vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan prosentit 1.7.2014 lukien 
ovat seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

9 § Suunnittelijaopettajan työaika 

3 mom. Momentin voimassaoloaikaa on jatkettu 31.7.2017 saakka.  

13 § Tuntipalkkiot 

 Tuntiopettajan tuntipalkkiota korotetaan 0,58 %:n yleiskorotuksella. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

OSIO F LIITE 13 
KANSANOPISTO 

1 § Rehtorin tehtäväkohtainen palkka 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 1 
4 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 2 

 5 v 8 v 10 v 15 v 20 v 

Rehtori ja  
apulaisrehtori 

– – 5 % 4 % 6 % 

Opettaja 2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 

Suunnittelijaopet-
taja 

2 % 3 % 10 % 10 % 10 % 
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  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

5 § Vuosisidonnainen lisä 

Uudet vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan prosentit 1.7.2014 lukien 
ovat seuraavat: 

 

 

10 § Tuntipalkkiot 

 Tuntiopettajan tuntipalkkiota korotetaan 0,58 %:n yleiskorotuksella. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

OSIO B, YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUJA 
KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET  

1 § Soveltaminen 

2 mom. Sopimusmääräysten voimassaoloa on jatkettu 31.7.2017 saakka. 

3 § Peruskoulun rehtorinviran haltijan palkka 

1 mom. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

5 § Lukion opinto-ohjaajanviran haltijan palkka 

1 mom. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan I kalleusluokan kunnissa 0,58 %:n 
yleiskorotuksella.  

 5 v 8 v 10 v 15 v 20 v 

Rehtori – – 5 % 4 % 6 % 

Opettaja vaihto-
ehto 1 

2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 

Opettaja vaihto-
ehto 2 

2 % 3 % 5 %   
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II kalleusluokan kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan 
palkkaukseen. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa 
korotetaan II kalleusluokan kunnissa 0,88 %:lla. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA  
KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET 

1 § Soveltamisala 

2 mom.  Työaikakokeiluiden voimassaoloaikaa on jatkettu 31.7.2017 saakka. 

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka 

  Vuosisidonnaisen lisän 8 vuoden perusteella maksetusta 4 %:sta 1 pro-
senttiyksikkö on siirretty peruspalkkaan 1.7.2014 lukien. II kalleusluokan 
kuntien palkkausta lähennetään lisäksi I kalleusluokan palkkaukseen.  

  Näiden ja yleiskorotuksen vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan I 
kalleusluokassa 1,58 %:lla ja II kalleusluokassa 1,88 %:lla. 

Vastaavat korotukset toteutetaan tuntiopettajille. 

Korotukset tulevat voimaan 1.7.2014. 

  Vuosisidonnaisen lisän prosentit ilmenevät taulukosta 1. 
 


	4 § Opettajan työpäivät ja opetusvelvollisuus
	4 § Opettajan työpäivät ja opetusvelvollisuus
	3 § Yliopettajan ja lehtorin vähimmäispalkka
	OSIO F LIITE 13KANSANOPISTO
	2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka


