
 

 
 

 
 
 

 

Osio B 

 

Yleissivistävän koulun 
opetushenkilöstön 

yhteiset määräykset 
 

 
14a § Työajan vaihtaminen (voimaan 1.8.2022) 

Opetustyötä voidaan sopia lukuvuoden aikana vaihdettavaksi enintään 24 76 
tuntia kehittämistyöhön / mentorointi- ja/tai tutorointityöhön. 

 

Soveltamisohje 

Määräys mahdollistaa opettajan ja rehtorin sopimaan opetustuntien vaihtamisen 
kehittämistyöhön / mentorointi- ja/tai tutorointityöhön. Opetustunteja voidaan 
lukuvuoden aikana vaihtaa enintään 24 76 tuntia. Vaihtamiseen sovelletaan 
kerrointa 1,5 jolloin 24 76 opetustuntia vastaa 36 114 ke- hittämistyöajan / 
mentorointi- ja/tai tutorointityön tuntia. Opettaja ja rehtori sopivat millaisiin 
kehittämistehtäviin tämä työaika käytetään. Työaikaa voidaan sopia käytettäväksi 

myös esimerkiksi opetta- jan osaamisen kehittämiseen tai työhyvinvointia tukevaan 
toimintaan. 

 
 

18 § Kiertävän opettajan työn lukeminen opetusvelvollisuuteen 

(voimassa 31.7.2022 asti) 

Jos opettajanviran haltija opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja 
hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman mukaan kesken päivän, 
hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi viikkotunti. Jos opettaja työsuunni- 
telman mukaan vaihtaa toimipaikkaa kesken päivän viikossa vähintään keski- 
määrin kolme kertaa, opetusvelvollisuuteen luetaan puolitoista viikkotuntia, mikäli 
vaihtoja on viikossa keskimäärin vähintään viisi, opetusvelvollisuuteen luetaan 
kaksi vuosiviikkotuntia, ja jos vaihtoja on vähintään keskimäärin kahdeksan, 
opetusvelvollisuuteen luetaan kaksi ja puoli vuosiviikkotuntia. 

 

Vaihtoehtoisesti jos hän asunnostaan tai asuntoaan lähimmästä toimipaikasta 
toiseen tai toisiin toimipaikkoihin matkustaessaan joutuu oppituntien pitämistä 
varten matkustamaan lyhintä käyttökelpoista matkareittiä käyttäen yhteensä 
vähintään 30 kilometriä viikossa, opetusvelvollisuuteen luetaan yksi viikkotunti, 
ja sen lisäksi puoli vuosiviikkotuntia jokaista seuraavaa edellä mainituin tavoin 
laskettua täyttä 50 kilometriä kohti. 

 

Soveltamisohje 

Työtä ei lueta opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen, jos toimipaikkojen väli- 
nen matka on alle kilometrin. Jos molemmat perusteet tulevat saman opettajan 
kohdalla kysymykseen, lasketaan tuntimäärä kummastakin erikseen ja vahviste- 
taan sen vaihtoehdon mukaan joka on opettajalle edullisempi. Tämän pykälän 
määräyksiä ei sovelleta tuntiopettajiin. 
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18 § Kiertämisestä tulevan työn korvaaminen opettajalle (voimaan 

1.8.2022) 

 

1 mom.  Jos opettajanviran haltija opettaa kahdessa tai useammassa 
toimipaikassa ja hän joutuu vaihtamaan toimipaikkaa 
työsuunnitelman mukaan kesken päivän (keskimäärin 1 tai 2), 
korvataan vaihdoista palkkaliitteen mukainen euromääräinen 
korvaus. Jos vaihtoja on kolme tai neljä, maksetaan korvaus 50 % 
korotettuna. Jos vaihtoja on 5 tai enemmän, maksetaan korvaus 
kaksinkertaisena. 

 Soveltamisohje: 

 Määräyksen mukaista korvausta ei makseta, jos toimipaikkojen 
välinen matka on alle 3 kilometriä. 

2 mom. Määräystä voidaan poikkeuksellisesti soveltaa myös 
opettajaviranhaltijaan, joka opettaa kahdessa tai useammassa 
toimipaikassa, vaikka toimipaikkavaihdoksia ei olisi kesken 
päivän. Määräyksen soveltamisen edellytyksenä tulee tällöin olla 
paikallisista koulutuksenjärjestämiseen liittyvistä 
erityisolosuhteista johtuva syy. Tällaisena syynä voidaan pitää 
toimipaikkojen välisiä pitkiä etäisyyksiä tai saaristo-olosuhteista, 
jolloin oppilaiden/opiskelijoiden vähäisen määrän vuoksi 
kiertävien opettajien käyttäminen on välttämätöntä. 
Toimipaikkojen välisten etäisyyksien tulee olla vähintään 40 km. 
Palkkaliitteen mukainen euromääräinen korvaus maksetaan, jos 
opettajalla on kaksi toimipaikkaa. Jos toimipaikkoja on kolme tai 
enemmän, maksetaan korvaus 50 % korotettuna. Korotettua 
korvausta sovelletaan myös, jos toimipaikkojen välinen etäisyys 
on vähintään 80 km.  

  
 

Soveltamisohje 

Tämän pykälän määräyksiä (1 mom. ja 2 mom.) sovelletaan myös päätoimisiin 
tuntiopettajiin. Yhteispäätoimisiin tuntiopettajiin määräys tulee sovellettavaksi, jos 
kyseessä on saman koulutuksenjärjestäjän peruskoulu/lukio. Määräys ei korvaa 
KVTES liite 16 mukaan maksettavaa matkakustannusten korvausta. 

 

 
3 mom. Jos opettajaviranhaltijan opetusvelvollisuustuntimäärän täyttyminen sitä 

edellyttää tai jos määräystä sovelletaan päätoimiseen tuntiopettajaan, jonka 
opetusvelvollisuus on vajaa, tämän määräyksen mukainen korvaus on 
luettavissa opetusvelvollisuuden täytteeksi seuraavasti: 

 
Kiertämisestä maksettava euromääräinen korvaus/opettajan täyttä opetusvelvollisuutta 
vastaava varsinainen palkka kuukaudessa x opettajan opetusvelvollisuus. 
 
 
 
 
 



 

19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä (voimaan 

1.8.2022) 

1 mom. Opettajanviran haltijalle, jolle määrätään koulu/oppilaitoskohtaisen 
opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai, hallintoon tai mentorointi- 
ja /tai tutorointityöhön  liittyvä erikseen määrätty tehtävä, maksetaan 
tehtävän vaativuuden ja vastuullisuu- den perusteella korvaus, 
jonka työnantaja vahvistaa palkkaliitteestä. 

 

2 mom. Peruskoulussa on käytettävä koulukohtaisesti laskettava palkka- 
liitteestä ilmenevä rahamäärä kuukaudessa 1 momentin mukaiseen 
tehtävään 

 

3 mom. Jos vuosiluokkien 1–6 koululla ja/tai vuosiluokkien 7–9 koululla ja/tai 
erityiskoululla on yhteinen johtaja, 2 momentin euromäärä vahviste- 
taan vuosiluokkien 7–9 koulun kiintiön mukaan. 

 

4 mom. Peruskoulujen, joilla ei ole käytettävissä 1–2 momentissa tarkoitettua 
koulukohtaista kiintiötä, palkkaperusteryhmien yhteenlasketun luku- 
määrän jokaista täyttä 10 palkkaperusteryhmää kohden kunnan 
toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissä harkinnan mukaan 
palkkaliitteestä ilmenevä euromäärä kuukaudessa kunta- tai koulu- 
kohtaisen opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai hallintoon 
edellä 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. 

 

5 mom. Lukiossa on käytettävä 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten 
koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä 
kuukaudessa 

 

6 mom. Aikuislukiossa kunnan toimivaltaisella viranomaisella on käytettävis- 
sä harkinnan mukaan 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten 
seuraava rahamäärä: 

 

Tehtävästä, johon on hyväksytty tavoitteet ja joiden toteutumisen 
seurannasta on etukäteen opettajan kanssa sovittu, maksetaan 
määräaikaisesti sen vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella 
palkkaliitteestä ilmenevä euromäärä kuukaudessa jokaista pää- 
toimista kymmentä aikuislukion viranhaltijaa ja aikuislukion tuntien 
varassa päätoimiseksi tulevaa tuntiopettajaa kohden. 

 

7 mom. (voimassa 1.8.2016–31.7.2022) 

Jos koulutuksen järjestämisen kannalta on tarpeen soveltaa tämän 
pykälän peruskoulua koskevia määräyksiä toisin, voi työnantaja ha- 
lutessaan käyttää koulu/oppilaitoskohtaiseen lisätehtävän korvauk- 
sen osin kuntakohtaisesti. 

 

Soveltamisohje 

Koulukohtaisesti laskettava palkkaliitteestä ilmenevä rahamäärä 
(2 mom.) voidaan työnantajan harkinnan mukaan käyttää osin kunta- 
kohtaisesti, jos se on koko kunnan opetuksen kehittämisen kannalta 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

perusteltua eikä rahamäärän käyttäminen koulukohtaisesti ole tarkoi- 
tuksenmukaista. Koulukohtaisesti tulee kuitenkin käyttää vähintään 
70 % rahamäärästä. 

 

Ennen päätöstä koulukohtaisen rahamäärän käyttämisestä kunta- 
kohtaisesti, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 §:n 
2 mom. mukaiset neuvottelut. 

 
 

 
28 § Päätoimista tuntiopettajaa koskevat osion B 

sopimusmääräykset 

1 § Sovellettavat sopimusmääräykset 
7 § Palkan muodostuminen 
8 § Vuosisidonnainen lisä 

14 § Opettajatyöpäivät 
14 a § Työajan vaihtaminen (voimaan 1.8.2022) 
15 § Työaikaa lyhentävät arkipyhät 
17 § Demonstraatioiden valmistelutunnit 
18 § Kiertämisestä tulevan työn korvaaminen opettajalle (voimaan 1.8.2022) 
19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä  
20 § Rehtorin hallinnolliset tehtävät 
23 § Ylituntipalkkion, tuntipalkkioperusteella maksettavan ylitunnin ja 

erityistehtäväkorvauksen maksaminen/vähentäminen virkavapaan ajalta 
24 § Määräajaksi otetun viranhaltijan palkkaus 
25 § Kiertävän opettajan matkakustannusten korvaukset 
26 § Siirtymämääräys 1.8.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille 

opettajille 
27 § Siirtymäkauden lisä tehtävien vaativuuden arvioinnin pohjalta 

maksettavaa 1.3.2007. 
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