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YHTEISTÄ

OPETTAJALLA TARKOITETAAN tässä oppaassa 
kaikkia koulutus-, kasvatus- ja tutkimushenki-
löstöön kuuluvia viranhaltijoita ja työntekijöitä, 
ellei muuta ole erikseen mainittu, ja kunnalla 
tarkoitetaan myös kuntayhtymää. Palvelussuh-
teella tarkoitetaan sekä virka- että työsuhdetta.

OPETTAJAN TEHTÄVÄT

OPETTAJAN ON hoidettava virka- tai työsuhtee-
seensa kuuluvat tehtävät asianmukaisesti. Hänen 
tulee noudattaa säännöksiä ja määräyksiä sekä 
työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

Työn hallinnan ja työhy-
vinvoinnin parantamiseksi 
työntekijän perustehtävää 
ja työn painopisteitä pitää 
käsitellä esimerkiksi 
kehityskeskusteluissa ja 
henkilökunnan yhteisissä 
kokouksissa.

Rehtorin, johtajan ja opettajan työn sisältöä ja 
tehtäviä ei nykyisin luetella varhaiskasvatusta 
ja koulutusta koskevassa lainsäädännössä, am-
mattikorkeakoulun rehtoria lukuun ottamatta. 
Tehtävät määräytyvät työsopimuksen tai viran-
hoitomääräyksen sekä vakiintuneen käytännön 
mukaisesti. Yleisesti voi edellyttää, että tehtä-
vä kuuluu esimiehen tai opettajan professioon. 

Opettajalle kuuluvia tehtäviä 
Opettajan tehtävistä ei ole yksityiskohtaisia sää-
döksiä. Työtehtävät määritellään yleensä tehtä-
väkuvauksissa eikä opettajalle näin ollen voida 
määrätä mitä tahansa tehtäviä. 

Työnkuvaan kuuluvia tehtäviä voivat olla: 
○ Opetussuunnitelman mukainen opetus ja  
ohjaaminen 
○ Turvallisesta oppimisympäristöstä  
huolehtiminen 
○ Oman opetuksen suunnittelu ja arviointi 
○ Yhteistyö kotien kanssa 
○ Arviointi
○ Kolmiportaisen tuen antaminen
○ Tukiopetus (perusopetuksessa)
○ Oppilashuoltoon osallistuminen tarvittaessa
○ Toiminnan arviointiin ja kehittämistyöhön 
osallistuminen

Opettaja hoitaa tehtäväänsä kuuluvia oppituntien 
valmistelu-, suunnittelu- ja jälkityötehtäviä omien 
oppituntiensa ulkopuolisena aikana. Tänä aikana 
voi olla mm. yhteissuunnittelutyöaikaan liittyviä 
tehtäviä sekä erityistehtävien hoitoa. 

Sellaista työtä, josta ei 
makseta virka- tai työehto-
sopimuksen mukaista  
palkkaa, tai jota ei lueta  
työaikaan, ei tule tehdä. 

 
TYÖKUORMITUS

TYÖTURVALLISUUSLAIN JA työterveyshuoltolain 
perusteella voidaan puuttua työn kuormittavuu-
teen. Työn suunnittelussa, esimerkiksi opetus- 
ja toimintasuunnitelmia, työaikasuunnitelmia, 
työvuorolistoja tai lukujärjestyksiä laadittaessa, 
kuormitus pitää pyrkiä jakamaan tasaisesti. Jos 
työntekijän todetaan kuormittuvan työssään ter-
veyttä vaarantavalla tavalla, työnantajan on ryh-
dyttävä tarvittaviin toimiin saatuaan tiedon asias-
ta. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä 
pyytää selvitys työkuormituksestaan. Kuormit-
tavuus kannattaa nostaa esiin työsuojelu- tai 
yhteistoimintaorganisaatiossa. Työpaikalla tu-
lee olla selkeä toimintamalli, miten henkilön yli-
kuormittumista mitataan ja miten asiaa selvite-
tään työpaikalla.
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Työt pitää jakaa oikeuden mukaisesti ja 
tasapuolisesti henkilöstöä kuunnellen.

Voit vaikuttaa kuormittumi-
seesi keskustelemalla siitä 
avoimesti ja rehellisesti esi-
miehesi, työkavereidesi ja 
työterveyshuoltosi kanssa.

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 

PALKKA JA palkkauksen eri elementit ovat kes-
keisiä palvelussuhteen ehtoja. Hyvä palkkausjär-
jestelmä tukee toimintaa, vaikuttaa myönteisesti 
organisaation tavoitteiden saavuttamiseen ja on 
osa johtamista. Palkkausta järjestelmällisesti ke-
hittämällä voidaan edistää työnantajan toimin-
nan tuloksellisuutta ja motivoida henkilökuntaa. 
Palkkausjärjestelmät pohjautuvat paikallisiin ar-
viointijärjestelmiin.

MYÖS OPETUSALALLA LISÄTYÖT 
TULEE KORVATA

OPETTAJALLE MÄÄRÄTTY projekti-, suunnitte-
lu- tai kehittämistyö, jonka tekemiseen yhteis-
suunnittelutyön, koulukohtaisen lisätehtävän ja 
opettajatyöpäivien tuoma resurssi ei riitä, tulee 
korvata muulla tavoin. 

Ennen kuin työnantaja 
määrää opettajalle lisä-
työn, opettajan ja työnanta-
jan täytyy yhdessä arvioida 
työn laajuus, painopisteet 
sekä työhön tarvittava aika 
ja korvaus. 

Lisätyön korvaaminen edellyttää erillistä mää-
rärahavarausta. Määrärahoja lisätyön korvaami-
seen ei siis saa ottaa tuntiresurssista esimerkik-
si suurentamalla ryhmäkokoja tai vähentämällä 
lähiopetusta.

Ole yhteydessä omaan työsuojeluvaltuu-
tettuusi työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

KUN TARVITAAN SIJAISTA

OPETTAJAN POISSAOLON ajaksi tarvitaan sijainen, 
jotta koululainsäädännössä säädetyt oppilaiden 
ja opiskelijoiden oikeudet sekä muiden opetta-
jien työssäjaksaminen voidaan turvata. Varhais-
kasvatushenkilöstöstä on tarkat henkilöstömitoi-
tusmääräykset, joita pitää noudattaa. Sijaiskielto 
voi johtaa lainvastaisiin opetusjärjestelyihin. Op-
pilaan ja opiskelijan tulee saada opetussuunni-
telman mukaista opetusta jokaisena koulupäivä-
nä opetussuunnitelman perusteiden ja kyseistä 
oppilaitosta koskevan lainsäädännön perusteella. 
Samoin oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus tur-
valliseen oppimisympäristöön. 

Virka- ja työvapaan sijaisuusjärjestelyt ovat 
työnantajan tehtäviä. Yleensä ne kuuluvat lähi-
esimiehelle. 

Muistathan rauhoittaa virka- 
tai työvapaasi, et ole silloin 
työnantajan käytettävissä. 
Sijainen hoitaa kaikki tehtä-
vät, myös suunnittelun.

Työnantaja ei voi määrätä kenellekään tavan-
omaista enempää työtehtäviä virka- ja työvapaa-
ta edeltävillä viikoilla. Vapaata haetaan yleensä 
etukäteen ja sen myöntäminen edellyttää hake-
musta, poikkeuksena esimerkiksi sairausloman 
hakeminen ja myöntäminen.
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Jos sijaista ei esimerkiksi opettajan äkillisen 
sairastumisen takia heti löydy, koulun muu opet-
taja voidaan määrätä huolehtimaan poissaolevan 
opettajan luokasta oman oppituntinsa tai muun 
palkatun tehtävän kanssa samanaikaisesti sii-
hen saakka, kunnes sijainen saapuu. Erityisesti 
on huomattava, että tällaisen oman viran ohes-
sa -määräyksen voi antaa vain silloin, jos kahden 
luokan yhtäaikainen hoitaminen on työsuojelu-
määräykset huomioon ottaen mahdollista. Vii-
meinen vaihtoehto on jättää oppitunti pitämättä. 
Peruskoulun oppilaita ei voi jättää kesken kou-
lupäivän ilman valvontaa. 

Työnantajan velvollisuus on perehdyttää si-
jainen koulun käytänteisiin ja turvallisuusohjei-
siin. Etukäteen on sovittava virkavapaan aikana 
pidettävän kokeen korjaamisesta ja siitä johtu-
vista mahdollisista palkkioista. Työnantaja vastaa 
siitä, että sijainen noudattaa opetussuunnitelmaa. 

SAIRASTUITKO?

TYÖNANTAJAN PITÄÄ laatia ohjeet siitä, miten toi-
mitaan, kun sairastutaan. Työntekijällä on velvol-
lisuus ilmoittaa sairastumisestaan työnantajalle. 
Työnantajalla on oikeus pyytää sairaustodistusta 
jo ensimmäisestä poissaolopäivästä. Työnanta-
jalla on myös oikeus edellyttää, että sairaustodis-
tus on työterveyshuollon lääkäriltä. Sairauslomal-
la ei pidä tehdä töitä. Työnantaja voi edellyttää 
työntekijältä todistusta ensimmäisestä päivästä 
lähtien ilman erityistä syytä, edellyttäen että se 
perustuu yhteiseen ohjeeseen ja koskee työn-
antajan kaikkia työntekijöitä.

Älä tee töitä sairauslomalla! 
Sairausloma on tarkoitettu 
työkyvyn palauttamiseen. 
Keskity siis rauhassa paran-
telemaan oloasi.

Sairausloma-ajan palkka 
Sinulla on oikeus jäädä sairauslomalle, kun 
olet sairastunut. Sairausloman palkallisuu-
desta on sovittu työ- ja virkaehtosopi muk  - 
sissa. Tarkista OAJ:n verkkosivujen Työelä mä - 
oppaasta sinua koskevat ohjeet. 

Jos sairastut kesällä
Suuri osa opettajista on opetusvelvollisuuteen tai 
vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmäs-
sä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Heidän ei 
ole mahdollista siirtää sairauden takia ”kesälo-
maansa” pidettäväksi myöhemmin. Sen tähden 
opettajien ei ole pakko hakea sairauslomaa op-
pilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisi-
vat silloin työkyvyttömiä ja heillä olisi oikeus sai-
rauspäivärahaan. 

Laskennallisen vuosiloman päiviä ei laske-
ta sairausloman, työtapaturman, ammattitau-
din eikä eläketapahtumaan tai kuntoutukseen 
johtavan sairauden palkallisten sairauspäivien 
lukumäärään. Sen sijaan sairauspäiviksi laske-
taan laskennallisen vuosiloman ulkopuolelle jää-
vät sellaiset päivät, joiksi opettaja ei ole hakenut 
virkavapautta, jos virkavapaa on alkanut ennen 
kesäkeskeytyksen alkua ja jatkuu sen päätyttyä. 

Jos opettaja, jolla on vuosilomaoikeus, on 
vuosiloman alkaessa tai sen aikana sairauden, 
synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvytön, 
siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuo-
silomapäivät myöhäisempään ajankohtaan, jos 
viranhaltija tai työntekijä pyytää siirtoa ilman ai-
heetonta viivytystä ja mikäli mahdollista ennen 
loman alkua. Samoin menetellään, jos vuosilo-
man alkaessa tiedetään, että opettaja joutuu 
sellaiseen sairaanhoitoon, jonka aikana hän on 
työkyvytön. Kun yksityisen SOSTES-päiväkodin 
työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, loma-
päivät siirtyvät 6 kalenteripäivän omavastuuajan 
jälkeen, mutta työntekijällä on kuitenkin aina oi-
keus vähintään neljän viikon vuosilomaan loma-
vuoden aikana.
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Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
Työnantaja saa sairausloman ajalta maksamaan-
sa palkkaa vastaavan osan sairausvakuutuslain 
mukaisesta päivärahasta. Kun palkanmaksu lop-
puu, ole yhteydessä Kelaan ja tarkista, kuinka pit-
kän ajan voit saada sairauspäivärahaa.

→ www.kela.fi

ONKO LOMAN AIKA?

KESÄAIKA, LOMAT JA 
KORVAUKSET

SUURI OSA opettajista on opetusvelvollisuustyö-
ajassa tai vuosityöajassa, jolloin he eivät kuulu 
vuosilomamääräysten tai vuosilomalain piiriin.

Oikeus vuosilomaan
Varhaiskasvatuksen opettajilla ja päiväkodin joh-
tajilla, rehtoreilla ja apulaisrehtorinviran haltijoilla, 
sosiaali- ja terveysalan ja metsä- ja puutalousop-
pilaitosten opettajilla, ammatillisten oppilaitos-
ten aikuiskoulutusjohtajilla ja opinto-ohjaajilla, 
merenkulkuoppilaitosten laboratorioinsinööreil-
lä sekä kansanopistojen opettajilla, joiden työ-
aika määräytyy vaihtoehdon 2 mukaan, on oi-
keus vuosilomaan.

Vuosilomapäivien kertyminen perustuu pal-
velussuhteen kestoon ja aikaisempaan työko-
kemukseen. Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4. 
ja päättyy seuraavana vuonna 31.3.

Laskennallinen vuosiloma 
Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmään ei kuulu 
vuosilomaoikeutta. Siinä opettajan työ rytmittyy 
opetustyöaikaan ja opetustyöajan keskeytyksiin 
eli koulun loma-aikoihin. Sen sijaan opettajilla 
on ns. laskennallinen vuosiloma, joka vaikuttaa 
muun muassa sairausvakuutuslain mukaisten 
päivärahojen maksamiseen laskennallisen vuo-
siloman ajalta työnantajan sijasta suoraan opet-
tajalle itselleen. 

Sinulla on oikeus sairauspäivärahaan, äitiysra-
haan, vanhempainrahaan, määräaikaiseen kun-
toutustukeen ja kuntoutusrahaan laskennallisen 
vuosiloman ajalta riippumatta siitä, oletko hake-
nut virkavapaata vai et. 

PERHE- JA MUUT VAPAAT

Ota yhteyttä luottamusmie-
heen aina ennen kuin haet 
virkavapaata, jotta vältät 
turhat palkanmenetykset.

Palkalliset virka- ja työvapaat
○ Sairausloma, palkallinen 60 kalenteripäivää 
vuodessa 
○ Äitiysvapaa, palkallinen 72 arkipäivää,
(loput 33 arkipäivää palkattomia)
○ Isyysvapaa, palkallinen 12 arkipäivää (kunta), 
9 arkipäivää (AVAINTES), 6 arkipäivää (muut  
yksityiset päiväkodit ja oppilaitokset)
○ Tilapäinen hoitovapaa, 3 kalenteripäivää 
palkallisena kunnalla 
○ Reservin kertausharjoitus ja väestön- 
suojelukoulutus 
○ 50- ja 60-vuotispäivä 
○ Oma vihkiäispäivä
○ Lähiomaisen hautajaispäivä 
○ Kutsuntapäivä 
○ Työnantajan määräämä terveyden- 
hoidollinen tutkimus 
○ Akuutti lääkärissä tai lääkärin määräämässä 
tutkimuksessa käynti
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Palkattomat virka- ja työvapaat
○ Äitiysvapaa, 105:stä 33 arkipäivää palkatonta
○ Isyysvapaa (kuitenkin 12–6 arkipäivää 
palkallista sopimusalasta riippuen)
○ Vanhempainvapaa
○ Erityisäitiysvapaa
○ Hoitovapaa ja osittainen hoitovapaa
○ Poissaolo pakottavista perhesyistä
○ Poissaolo perheenjäsenen tai muun
läheisen hoitamiseksi
○ Opintovapaa 
○ Useimmat harkinnanvaraiset virka- ja 
työvapaat (mm. vuorotteluvapaa)

PALKALLISET VIRKA- JA 
TYÖVAPAAT

Äitiysvapaa 
Äitiysvapaan pituus on vähintään 72 arkipäivää. 
Äidillä on oikeus saada äitiysvapaan 72 ensim-
mäiseltä arkipäivältä täysi palkka, jos hän on ol-
lut saman kunnan palveluksessa välittömästi 
ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi 
kuukautta, hakenut äitiysvapaata viimeistään 
kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista 
ja esittänyt työnantajalle lääkärin tai terveyskes-
kuksen antaman sairausvakuutuslaissa tarkoite-
tun todistuksen raskauden kestosta ja lasketus-
ta synnytysajasta. 

Isyysvapaa 
Isällä tai uuden avioliittolain myötä muilla lap-
sen läheisillä voi olla oikeus saada varsinainen 
palkkansa isyysvapaansa 12–6 ensimmäiseltä 
arkipäivältä edellisessä kappaleessa mainituin 
edellytyksin. Tämän lisäksi on mahdollista saa-
da palkatonta isyysvapaata 40/48 arkipäivää. 

Kun lapsi sairastuu 
Kun alle 10-vuotias (kunnalla alle 12-vuotias) tai 
vammainen lapsi sairastuu äkillisesti, on lapsen 
vanhemmalla, huoltajalla tai samassa taloudes-
sa vakituisesti asuvalla oikeus saada tilapäistä 
hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai 

hoitamiseksi enintään 4 työpäivää. Oikeus va-
paaseen on lapsi- ja sairauskohtainen. Vanhem-
mat voivat jakaa tilapäisen hoitovapaan 4 päivää. 

Tilapäiseltä hoitovapaalta maksetaan palkka 
sopimusalasta riippuen enintään 3 peräkkäiseltä 
kalenteri- tai työpäivältä lapsen sairastumisesta 
lukien. Jos siis lapsen ensimmäinen sairauspäi-
vä on perjantai, palkallisia päiviä ovat perjantai, 
lauantai ja sunnuntai. Vapaata voi pitää täydet 
 4 työpäivää, jolloin maanantai, tiistai ja keskiviik-
ko ovat palkattomia.

Päätoimisella tuntiopettajalla ja määräaikai-
sella opettajalla on oikeus 3 palkalliseen hoito-
päivään, jos palvelussuhde on kestänyt vähin-
tään 60 kalenteripäivää. 

Jos lapsi joutuu äkillisenkin sairauden takia 
sairaalahoitoon, katsotaan, että lapsen hoito on 
järjestetty sairaalassa eikä vanhemmilla ole oi-
keutta palkalliseen virkavapauteen. Etukäteen tie-
dossa oleva lapsen sairaalahoito tai lääkärillä käy-
minen ei täytä tilapäisen hoitovapaan edellytyksiä. 
Näissä tapauksissa vanhemmilla on oikeus pal-
kattomaan poissaoloon pakottavista perhesyistä.  

Lääkärissä ja tutkimuksissa käynnit työajalla 
Lääkärissä tai tutkimuksissa käynti on palkallis-
ta työaikaa vain, jos viranhaltija tai työntekijä on 
työnantajan määräämässä terveydenhoidollises-
sa tutkimuksessa, jatkotutkimuksessa tai tarkas-
tuksessa tai tehtävän hoidon edellyttämässä la-
kimääräisessä tarkastuksessa. 

Lääkärin lähetteellä määräämiin sairauden 
toteamiseksi tehtäviin tutkimuksiin kulunutta 
aikaa ei lueta työajaksi, mutta jos viranhaltija tai 
työntekijä on joutunut todellisen tarpeen niin 
vaatiessa työaikanaan em. tutkimuksiin tai syn-
nytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin 
tai lääkärintarkastukseen, tulee työnantajan jär-
jestää niitä varten vapautus työstä.
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Tutkimuksiin on todellinen tarve, jos niitä ei 
voida tehdä työajan ulkopuolella tai jos on kyse 
äkillisestä tutkimustarpeesta. Palkallinen tutki-
musaika ei koske oma-aloitteista lääkärissä ja 
hoidossa käyntiä tai kontrollikäyntiä eikä useam-
man päivän kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuk-
sia, jotka on tehty viranhaltijan oma-aloitteisen 
lääkärissäkäynnin yhteydessä. 

PALKATTOMAT VIRKA- JA 
TYÖVAPAAT

JOS SUUNNITTELET palkattoman virkavapaan 
anomista ennen yleissivistävän koulun lyhyttä 
loma-aikaa (syys-, joulu-, urheilu- tai pääsiäis-
loma) selvitä loma-ajan palkkaoikeutesi kun-
nan luottamusmieheltä. Jos kunnan opettaja on  
ollut palkattomalla virkavapaalla ennen koulun 
lyhytaikaista lomaa eikä ole hakenut vapaata 
koulun tai oppilaitoksen loma-ajaksi (syys-, joulu-, 
urheilu- ja pääsiäisloma), hänellä ei ole oikeut-
ta loma-ajan palkkaan. Määräyksellä turvataan  
sijaiselle palkka myös loman ajalta. Tämä ei kos-
ke yksityistä opetusalaa. 

Perhevapaat ja hoitovapaa
Palkattomat perhevapaat eivät ole harkinnan-
varaisia virka- ja työvapaita. Niiden hakemista 
ja myöntämistä määrittävät määräykset ja sään-
nökset. Vanhemmilla on oikeus itse valita palkat-
tomien perhevapaiden alkamis- ja päättymisajan-
kohdat, jos he noudattavat niiden hakemista, 
pituutta ja jaksottamista koskevia säädöksiä ja 
määräyksiä. Hoitovapaata on oikeus saada sii-
hen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Alle 
kouluikäisen ottolapsen vanhemmat voivat olla 
hoitovapaalla siihen saakka, kun lapsi täyttää  
3 vuotta tai niin kauan, että lapseksi ottamisesta 
on kulunut 2 vuotta. Perhevapaita on haettava 
yleensä viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan 
aiottua alkamista. Perhevapaita on yleensä haet-
tava kirjallisesti.

Jos opettajalla ei ole oikeutta vuosilomaan, 
hänen ei tarvitse hakea virkavapaata kesäkes-
keytysajaksi. 

Osittainen hoitovapaa
Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, 
kun peruskoulussa olevan lapsen toinen luku-
vuosi päättyy tai kun pidennetyn oppivelvolli-
suuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuo-
si päättyy. Osittaista hoitovapaata pitää hakea 
viimeistään 2 kuukautta ennen aiottua vapaan 
aloittamista. Vapaan pitämisestä ja pituudesta 
sovitaan työnantajan kanssa. 

Opetusvelvollisuustyöajassa olevien osittai-
nen hoitovapaa toteutetaan siten kuin työnan-
taja ja työntekijä siitä sopivat. Sopimus kannat-
taa tehdä kirjallisena. Jos sopimukseen ei päästä, 
opettajan opetustuntimääräksi vahvistetaan kes-
kimäärin 18 tuntia viikossa. Kokonaistyöaikaa 
noudattavalle opettajalle osittainen hoitovapaa 
myönnetään samassa suhteessa opetustun-
neista ja muusta työajasta kuin mitä nämä työ-
ajan osat ovat viikoittaisesta kokonaistyöajasta.  

Tilapäinen poissaolo pakottavista perhesyistä 
Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus tilapäi-
seen poissaoloon työstä, jos se on välttämätöntä 
perhettä kohdanneen, sairaudesta tai onnetto-
muudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja 
pakottavan syyn vuoksi. Tällöin virkavapaus on 
palkatonta. Kela voi maksaa erityishoitorahaa.  

Kun perheesi tarvitsee sinua
Työsopimuslaissa on määräys, jossa säädetään 
työstä poissaolosta perheenjäsenen hoitami-
seksi. Tämä perhevapaa on tarkoitettu tilantei-
siin, joissa työntekijän perheenjäsen tarvitsee 
apua jokapäiväisissä toiminnoissa. Säädöstä so-
velletaan työsuhteisten henkilöiden lisäksi myös 
kunnan viranhaltijoihin, koska heidän perheva-
paansa määräytyvät työsopimuslain säännös-
ten perusteella. 
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Kun haluat opiskella
Opintovapaata voi pitää enintään kaksi vuot-
ta viiden vuoden aikana, kun päätoiminen 
palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai use-
ammassa jaksossa vähintään vuoden. Jos pal-
velussuhde on kestänyt vähintään kolme kuu-
kautta, henkilöllä on oikeus enintään viiden 
päivän opintovapaaseen. Vapaan voi käyt-
tää yhdessä tai useammassa jaksossa. Opin-
tovapaalla oleva voi saada aikuiskoulutustu-
kea, jonka myöntää ja maksaa Koulutusrahasto. 
Tuen kestoajan ja määrän voi laskea Koulutus-
rahaston laskureilla. www.koulutusrahasto.fi  

Vuorotteluvapaa – kun tarvitset 
pidempää irtiottoa
Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen virka- 
tai työvapaa, joten sen saamisen ehdoista kan-
nattaa kysyä omalta luottamusmieheltä tai esi-
mieheltä. Vuorotteluvapaan ehdoista, saamisen 
edel lytyksistä, jaksottamisesta ja muista yksityis-
kohdista löytyy tietoa mm. OAJ:n verkkosivujen 
www.oaj.fi Työelämäoppaasta, Opettajien Työt-
tömyyskassan verkkosivuilta tai työ- ja elinkeino-
ministeriön sivuilta. 
 
→ www.opetk.fi
→ www.te-palvelut.fi → www.tem.fi

Harkinnanvarainen virka- ja työvapaa
Harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntä-
minen ei ole itsestäänselvyys. Työnantaja myön-
tää vapaan anomuksesta. Kysy siis aina asiaa 
ensin esimieheltäsi. Jos haluat vapaata jostakin 
muusta kuin aiemmin mainitusta syystä, työn-
antajalla on oikeus harkita, maksetaanko vapaan 
ajalta palkkaa vai ei. Työnantaja harkitsee myös, 
myönnetäänkö vapaata ylipäätään.

Henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti. Sik-
si harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myön-
tämisen periaatteista sovitaan työnantajan ja 
henkilöstön edustajan kesken yhteistoiminnassa.

Periaatteiden tulee olla koko henkilöstön 
tiedossa. Harkinnanvarainen virka- ja työvapaa 
myönnetään hakemuksen mukaan tai hylätään. 
Jos työnantaja pitää mahdollisena myöntää vir-
kavapaa haettua lyhyempänä tai pidempänä,  
pitää henkilön tehdä uusi hakemus tai antaa kir-
jallinen suostumus muuksi ajaksi myönnettävään 
virkavapaaseen. 

Älä sekoita työtä ja vapaa-aikaa, 
pidä lomat lomina!

 

VARHAISKASVATUS 
(KUNTA, SOSTES, AVAINTES)

TYÖAIKA 

HYVÄ TYÖAIKAJOHTAMINEN lisää varhaiskasva-
tuksen opettajan ja johtajan työtyytyväisyyttä 
ja oikeudenmukaisuuden kokemusta. Työaiko-
jen suunnittelu, työvuoroluetteloiden laatiminen, 
niiden vahvistaminen, käyttö arjessa ja tarkista-
minen työaikakirjanpidoksi on työnjohtovastuul-
linen tehtäväkokonaisuus. Päiväkodissa työaika-
johtamisella lisätään opettajien työhyvinvointia.

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämis -
työaika eli sak-työaika
Virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu varhais-
kasvatuksen opettajien työaikaa koskevista eri-
tyismääräyksistä, joilla turvataan opetus- ja kas-
vatustyöhön tarvittava suunnittelu-, valmistelu-, 
kehittämis- ja arviointiaika eli ns. sak-työaika. 

Työaikaa koskevien erityismääräysten mukai-
sesti tulee varata kulloinkin riittävä aika (noin 13 % 
viikkotyöajasta) oman lapsiryhmän ulkopuolella 
tapahtuvaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arvioin-
ti- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja var-
haiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Osa-ai-
katyössä sak-työaikaa on samassa suhteessa 
kuin työaika on täydestä työajasta.
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Sak-työajan lisäksi on varattava kulloinkin 
riittävä työaika lasten vanhempien tapaamisiin, 
moniammatilliseen tiimityöhön sekä asiantun-
tijayhteistyöhön.

Opetus- ja kasvatustyöhön säännöllisesti 
osallistuvan johtajan työajassa pitää ottaa huo-
mioon myös päiväkodin johtamiseen ja esimies-
työhön tarvittava aika. 

Jos sak-tehtäviä tehdään 
työpaikalla, käytössä pitää 
olla asianmukaiset työtilat 
ja -välineet.

Osa työajasta voidaan edelleen tehdä esimie-
hen ohjeen mukaan myös työpaikan ulkopuo-
lella. Lasten esiopetus- ja varhaiskasvatussuun-
nitelmat on yleensä laadittava työpaikalla, jotta 
salassapitomääräyksiä noudatetaan. Tästä syys-
tä jokaisessa päiväkodissa pitäisi olla riittävästi 
asianmukaisia työtiloja ja -välineitä tätä työtä var-
ten. Opettajan itsenäisesti hoitamia suunnittelu-, 
arviointi- ja kehittämistehtäviä voi tehdä myös 
kotona. Työnantaja voi päättää näin etenkin sil-
loin, jos päiväkodin työtilat ovat riittämättömät.

Työnantajan järjestäessä työtilat on syytä 
arvioida muun muassa
○ tietokoneiden riittävyys
○ työtilan häiriöttömyys ja rauhallisuus  
sekä valaistus ja ilmanvaihto
○ työpöydän ja -tuolin säädettävyys
○ päiväkodin kaikkien opettajien mahdollisuus 
tehdä kirjallisia töitä tehtävään varattuna  
aikana ja mahdollisesti samaan aikaan

Jos koko työaika kuluu lapsiryhmän opetus- 
ja kasvatustyöhön, ei työaikamääräyksiä ole nou-
datettu oikein. Viikkotyöajasta on aina varattava 
kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuolisiin 
tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa 
varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtä-
vien lisäksi varhaiskasvatuksen suunnittelusta, 
kehittämisestä ja arvioinnista, lasten esiopetus- 
ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta, 

vanhempien ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä oman työ-
tiiminsä pedagogisesta johtamisesta. Näihin työ-
tehtäviin on varattava riittävästi aikaa, jotta toi-
minta on varhaiskasvatuslain mukaista.

→ www.oaj.fi → Ajankohtaista → Julkaisut →  
Varhaiskasvatuksen työaika
→ www.kt.fi → Sopimukset → Ohjeet → 
Lastentarhanopettajan työaikaa koskevaan 
erityismääräykseen muutoksia 1.5.2018 alkaen

Yleistyöaika
Päiväkodin johto- sekä opetus- ja kasvatustehtä-
vissä työskentelevän säännöllinen työaika mää-
räytyy yleistyöajan mukaisesti. Yleistyöajassa 
säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuo-
rokaudessa ja 38 tuntia 45 minuuttia viikossa tai 
38 tuntia 50 minuuttia viikossa (SOSTES). 

Yleistyöaika voidaan myös järjestää siten, 
että viikkotyöaika on keskimäärin 38 tuntia 45 
minuuttia enintään kuuden viikon ajanjaksossa. 
Viikkoa pidempää tasoittumisjaksoa on perus-
teltua käyttää vain silloin, kun se on päiväkodin 
toiminnan kannalta tarpeellista. Käytännössä 
2–4 viikon tasoittumisjakso on yleensä riittävä. 

Jos käytössä on tasoittumisjakso, työvuorolu-
ettelo on laadittava ennalta koko jaksolle. Yleis-
työajassa on määritelty sekä vuorokautinen että 
viikoittainen ylityöraja. Ylityötä ei voi korvata tun-
ti tunnista -periaatteella. 

Tunti tunnista korvattavaa lisätyötä voi muo-
dostua vain osa-aikatyöntekijälle ja KVTESin ja 
AVAINTESin mukaan myös arkipyhäviikolla. 

Varhaiskasvatuksen opettajalla ei ole 
velvollisuutta varallaoloon eikä päivä-
kodin johtajan tarvitse varautua teke-
mään sijaisjärjestelyjä työaikansa ulko-
puolella. 
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Varallaolosta ja sen korvaamisesta
pitää sopia
Varallaolo tarkoittaa, että olet sopinut esimer-
kiksi työsopimuksella olemaan vapaa-ajallasi ta-
voitettavissa niin, että sinut voidaan tarvittaessa 
kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. 
Varallaolosta on säädökset työaikalaissa ja tarkat 
määräykset KVTESissä. Jos olet työsopimuksel-
la sopinut varallaolosta työnantajan kanssa, niin 
muista, että työnantajasi on myös sopinut nou-
dattavansa varallaoloon KVTESin sopimusmäärä-
yksiä. Varallaolosta on aina maksettava korvaus 
työehtosopimuksen mukaisesti! Työntekijällä ei 
ole velvollisuutta suostua varallaoloon, jos sopi-
musta ei ole tehty.

Ylityön muodostuminen 
yleistyöajassa
viikkoa pidemmässä
tasoittumisjaksossa 
Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, 
joka ylittää sekä työvuoroluetteloon merkityn 
säännöllisen työajan että seuraavat ylityörajat: 
○ vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä 
korkeampi työvuoroluetteloon etukäteen mer-
kitty tuntimäärä, kuitenkin enintään 9 tuntia 
○ viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 mi-
nuuttia (SOSTES 38 t 50 min). Viikkoa pidem-
mässä tasoittumisjaksossa viikkoylityöraja on 
työvuoroluetteloon etukäteen merkitty kunkin 
viikon säännöllinen viikkotyöaika. 

Työvuoroluettelo on laadittava koko ta-
soittumisjaksoksi. Tasoittumisjakson viik-
ko- ja työpäivien työajoissa otetaan työ-
vuoroluetteloa suunniteltaessa huomioon 
ajanjaksoon sijoittuvat työajantarpeet, esi-
merkiksi vanhempien tapaamiset ja kou-
lutustilaisuudet, jotka tasoitetaan tasoittu-
misjakson työajoissa. Tasoittumisjaksossa 
ei kuitenkaan ole tarkoituksena tasoittaa 
kyseisen ajanjakson aikana tulevia työvuo-
roluetteloon suunniteltujen työtuntien yl-
lättäviä ylityksiä.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjalli-
sesti työntekijöiden/viranhaltijoiden tietoon 
vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun 
ajanjakson alkua. Tämän jälkeen työvuorolu-
etteloa ei voi muuttaa kuin suostumuksella 
tai perustellusta syystä. Työnantaja ei voi yk-
sipuolisesti muuttaa työvuoroluettelon mu-
kaista työvuoroa sen jälkeen, kun työntekijä/
viranhaltija on saapunut työvuoroon. Työ-
hön saapumisen jälkeen työvuoron muut-
taminen voidaan tehdä vain opettajan suos-
tumuksella.

Työtuntien muodostuminen ylityöksi ei 
ole sopimuksen tarkoittama perusteltu syy 
muuttaa työvuoroluetteloa. Työaikojen yli-
tyksistä syntyy pääsääntöisesti ylityötä, ja 
ylityön muoto riippuu siitä, ylittyykö työvuo-
roluetteloon suunnitellun työajan lisäksi vuo-
rokautinen vai viikoittainen ylityöraja. 
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Yleistyöaika on myös päiväkodin johtajan 
työaikamuoto riippumatta siitä, työskentelee-
kö hän säännöllisesti opetus- ja kasvatustehtä-
vissä vai ei. Päiväkodin johtajat toimivat amma-
tillisen työn johtajina ja alaistensa välittöminä 
esimiehinä, minkä vuoksi heillä on täysi oikeus 
työaikakorvauksiin.

Työaikaa koskevia sopimusmääräyksiä tulee 
noudattaa täsmällisesti myös silloin, kun käy-
tössä on sähköinen työvuorojen suunnittelu- ja 
seurantaohjelmisto. Mikäli päiväkodissa on työ-
aikaan liittyviä ongelmia, kannattaa olla yhtey-
dessä luottamusmieheen.

Lauantaityöpäivästä korvataan 
enemmän kuin tunti tunnista
Lauantaina järjestettävä kehittämis- tai koulu-
tuspäivä tulee ottaa huomioon työvuoroluet-
teloa laadittaessa. Lauantaipäivän työajan tu-
lee sisältyä viikkotyöaikaan, tai jos käytössä on 
useamman viikon tasoittumisjakso, tasoittumis-
jakson yhteenlaskettuun työaikaan. Tällöin lau-
antaityöpäivä tehdään säännöllisenä työaikana 
ja työajasta saa lauantaityökorvauksen.

Jos lauantaipäivä halutaan korvata tasoittu-
misjakoa myöhemmin kokonaisella vapaapäiväl-
lä, asiasta pitää sopia erikseen luottamusmiehen 
kanssa, jos se koskee vähintään viittä työnteki-
jää/viranhaltijaa. Paikallisessa sopimuksessa on 
syytä sopia siitä, että lauantaina tehdyt työtun-
nit sisällytetään säännölliseen työaikaan, jolloin 
vapaana annettavissa tunneissa huomioidaan 
myös lauantaityökorvaus. Lisäksi on sovittava, 
miten kehittämispäivä merkitään työvuoroluet-
teloon, ja miten se otetaan työajan kertymises-
sä huomioon. 

Jos työtunteja ei etukäteen oteta huomioon 
viikkotyöajassa, syntyy tehdystä lauantaipäi-
västä viikoittaista ylityötä, josta kunnallisissa- ja  
AVAINTA-päiväkodeissa 5 ensimmäistä tai EK-päi-
väkodeissa 8 ensimmäistä tuntia korvataan 50 
%:lla korotettuna ja seuraavat 100 %:lla. Kun 
lauan taityö tehdään ylityönä, se ei sisälly sään-
nölliseen työaikaan, minkä takia siitä ei korvata 
lauan taityökorvausta. 
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välituntien järjestämisestä vakiintuneesta käy-
tännöstä poikkeavalla tavalla, se ei saa johtaa 
opettajien työpäivän pitenemiseen eikä siihen, 
että yhdistettyjen välituntien aikana teetetään 
muuta työtä.  

Luku- ja työjärjestyksiä ja vuosisuunnitelmia 
tehtäessä on syytä huomioida, että työajoista ei 
voi sopia paikallisesti. 

Opettajatyöpäivät
Veso- eli suunnittelu- ja koulutuspäivät
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion toistaisek-
si otetulla opettajalla ja vähintään lukuvuoden 
työajaksi otetulla määräaikaisella päätoimisella 
opettajalla on velvollisuus osallistua lukuvuoden 
aikana kolmeen kuusi tuntia kestävään suunnit-
telu- ja koulutustyöpäivään eli ns. veso-päivään. 
Yksi päivistä voidaan jakaa pidettäväksi kahte-
na eri tilaisuutena, joiden yhteispituus on kuusi 
tuntia. On myös mahdollista sopia työnantajan 
kanssa veso-päivän korvaamisesta muulla vas-
taavalla koulutuksella. 

Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde, 
esimerkiksi sijaisuus, kestää vain osan lukuvuo-
den työajasta, hänellä ei ole osallistumisvelvol-
lisuutta, ei myöskään sivutoimisella tuntiopet-
tajalla. Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, 
osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella virka-
vapaalla, veso-päiviin osallistutaan samassa suh-
teessa kuin työaika on täydestä työajasta. Ope-
tusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa. Työnantaja 
kuitenkin tulkitsee, että velvollisuus osallistua 
veso-päiviin on sama osittaisella virkavapaal-
la olevalla kuin täyttä työaikaa tekevällä opet-
tajalla. Asia on työtuomioistuimen käsittelyssä.

Toistaiseksi otetulla tai määräaikaisella vä-
hintään lukuvuoden työajaksi otetulla opetta-
jalla on lisäksi velvollisuus osallistua varsinaisten 
koulupäivien ja muun työvelvollisuuden sekä ve-
so-päivien lisäksi opinto-, suunnittelu- ja muu-
hun opettajatyöhön 24 tunnin ajan vuodessa. 
Vain lukuvuoden työajaksi eli elokuusta päättä-
jäispäivään palkatulla opettajalla tämä työaika 
on enintään 20 tuntia. Tästä työajasta 12 tuntia 

YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS 
PERUSKOULU JA LUKIO 
YHTEISET  
(KUNTA)

TYÖAIKA

Lukuvuoden pituus
Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päät-
tyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työ-
päivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat it-
senäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Luku-
vuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeise-
nä arkipäivänä. 

Työnantajan määrättävissä oleva opettajan 
työaika tulee sijoittaa siten, että opettajalle an-
netaan syys-, joulu- ja urheiluloma sekä kesäl-
lä entistä vastaava vapaa-aika opetuksesta ja 
muusta opettajan työstä. 

Oppitunnin pituus
Perusopetusasetuksen mukaan oppitunnin pi-
tuus on 60 minuuttia, josta opetukseen tulee 
käyttää peruskoulussa tuntia kohti vähintään 45 
minuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan 
tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Lukiossa 
ja aikuislukiossa on edelleen noudatettava op-
pilaitoksessa vakiintunutta käytäntöä, joka oli 
voimassa ennen 1.1.1999. Lukion oppitunti kes-
tää yleensä 45 minuuttia. Aikuislukion oppitun-
nin pituus on 40 minuuttia. Jos kuitenkin luot-
tamusmiehen kanssa erikseen sovitaan lukion 
tai aikuislukion opetukseen käytettävän ajan ja 

Työjärjestyksessä tulee huomioida 
mahdollisuus lepotaukoon sekä mah-
dollisuus asialliseen ja riittävän pitui-
seen ruokailuun.
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MÄÄRÄAJAKSI OTETTU VIRANHALTIJA 

Enintään 5 koulun työpäivää
�Tuntiopetuspalkkio kultakin pidetyltä 
     tunnilta
�Valmistelu, jälkityö, valvonnat
�Ei yhteissuunnitteluvelvollisuutta
�Peruskoulu 0,94 ○  tuntiopettajan palkka
�Lukio/aikuislukio 0,96 ○ tuntiopettajan
     palkka
�Ei lukion kerroinlisiä eikä lukioresurssi-
     tunteja
�Ei vuosisidonnaista lisää
�Ei kalliinpaikanlisää
�Ei lomarahaa
�Ei lomapäiväkorvausta
�Ei palkallisia virkavapaita

Enemmän kuin 5 työpäivää
�Palkkausperusteet ja työvelvollisuus kuten 
     toistaiseksi otetulla viranhaltijalla
     ○ Kuukausipalkka
     ○ Vuosisidonnainen lisä
     ○ Ylituntipalkkio
�Yhteissuunnittelutyövelvollisuus
�Opettajatyöpäivät, jos on palkattu lukuvuoden
     koko työajaksi
�Lomaraha ( jos ≥ 16 p/kk)
�Lomapäiväkorvaus ( jos ≥ 16 p/kk)
�Sairausloma-ajan palkka kuten toistaiseksi 
     otetulla viranhaltijalla
�Oikeus palkallisiin virkavapaisiin riippuu 
     sijaisuuden kestosta

pidetään oppilastyöpäivinä. Perustellusta syys-
tä tätä työaikaa voidaan määrätä pidettäväksi 
oppilastyövuoden aikana korkeintaan 6 tunnin 
mittaisena lauantaityöpäivänä. 

Päätoimisilla tuntiopettajilla, jotka on palkat-
tu vähintään lukukauden työajalle, tämä velvoi-
te on yhteensä enintään 10 tuntia. Sivutoimisil-
la tuntiopettajilla, jotka on palkattu toistaiseksi 
tai vähintään koko lukuvuodeksi ja jotka opet-
tavat 10 vuosiviikkotuntia tai enemmän, velvoite 
on enintään 10 tuntia. Sivutoimisilla tuntiopetta-
jilla, jotka on palkattu toistaiseksi tai vähintään 
koko lukuvuodeksi ja jotka opettavat alle 10 vuo-
siviikkotuntia, velvoite on enintään neljä tuntia.

Kehittämispäivät 
Veso-päivien lisäksi työnantaja voi määrätä opet-
tajan osallistumaan enintään kahteen kuuden 
tunnin pituiseen suunnittelu-, koulutus- ja työyh-
teisön kehittämispäivään lukuvuodessa. Kehittä-
mistyöpäivästä opettajalle maksetaan päiväpalk-
ka. Päivät on sijoitettava välittömästi lukukauden 
työajan päättymisen tai alkamisen yhteyteen. 
Jos kehittämistyöpäiviä on lukuvuodelle mää-
rätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää kah-
tena kolmen tunnin oppilastyöpäivälle ajoitetta-
vana tilaisuutena. 

Muu henkilöstökoulutus 
Kunta-alan henkilöstökoulutuksesta on sovit-
tu koulutussopimuksessa. Sen mukaan täyden-
nyskoulutukseen osallistuvalle henkilölle mak-
settavat koulutusajan palkka ja kustannusten 
korvaukset riippuvat siitä, miten tarpeellisena 
kuntatyönantaja pitää koulutusta. Jos koulu-
tusta pidetään henkilön virka- tai työtehtävien 
kannalta välttämättömänä, henkilö vapautetaan 
normaaleista tehtävistään ja määrätään osallis-
tumaan koulutukseen virkamatkana. Opettajalle 
maksetaan koulutuksen ajalta normaali palkka 
sekä mahdolliset matkakorvaukset ja päiväraha. 

Opetusvelvollisuuteen perustuvassa työ-
aikajärjestelmässä oleva opettaja ei ole velvolli-
nen osallistumaan veso-päivien lisäksi muuhun 
kuin työjärjestyksen mukaisten tuntien aikaiseen 
koulutukseen. Muu koulutus tapahtuu opettajan 
omalla ajalla. Kokonaistyöaikaa tai vuosituntei-
hin perustuvaa työaikaa noudattavilla opettajilla 
työantajan määräämään koulutukseen käytetty 
aika luetaan työtunteihin.

Koulutukset on pyrittävä järjestämään 
pääsääntöisesti työpäivinä, eikä esi-
merkiksi pitkinä koulutuksina täyden 
koulupäivän jälkeen.
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Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus 
OAJ on neuvotellut lomapäiväkorvauksen koko 
lukuvuoden työajan palveluksessa olleelle mää-
räaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole 
oikeutta vuosilomaan. Palvelussuhteen päättyes-
sä maksetaan lomapäiväkorvauksena kahden 
päivän varsinainen palkka jokaista palvelussuh-
teeseen sisältyvää lomanmääräytymiskuukaut-
ta kohden. Lomapäiväkorvausta vähentävät pal-
velussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät. 

Lukuvuoden työaikaa lyhyemmissä palve-
lussuhteissa kesäkeskeytyspäivien lisäksi myös 
syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloman arkipäi-
vät vähentävät lomapäiväkorvausta. Arkipäiviä 
ovat muut päivät paitsi kalenterin ”punaiset päi-
vät”, jouluaatto, juhannusaatto ja pääsiäislau-
antai. Lomapäiväkorvaus ei koske sivutoimisia 
tuntiopettajia. 

TUNTIOPETTAJAT 

JOS PÄÄTOIMISEN tuntiopettajan tuntimäärä on 
alle viranhaltijan opetusvelvollisuustuntimäärän, 
maksetaan hänelle se osa varsinaisesta palkasta, 
mikä vastaa hänen tuntimääränsä suhdetta vi-
ran opetusvelvollisuuteen. Jos kunnassa tai kun-
tayhtymässä on osoitettavissa tarvetta päätoi-
miselle tuntiopettajalle, tulee toistaiseksi otettu 
tuntiopettaja määritellä päätoimiseksi. Avointa 
tuntimäärää ei saa käyttää annettaessa virka-
määräystä (tuntiopettaja toistaiseksi). Jos tar-
vetta päätoimiselle tuntiopettajalle ei ole, tunti-
opettaja on sivutoiminen. 

Lait määrittelevät, että opetuksen järjestä-
jällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja ja 
lisäksi voi olla tuntiopettajia. Tuntiopettajuus ei 
voi siis olla opetuksen järjestäjän pääasiallinen 
palvelussuhdemuoto.

TUNTIOPETTAJAT 

Päätoiminen
�Vähintään 16 viikkotuntia
�Aikuislukiossa 14 viikkotuntia
�Palkkaus ja työvelvollisuus kuten 
     vastaavalla viranhaltijalla
�Kuukausipalkka
�Vuosisidonnainen lisä
�Ylituntipalkkio
�Lomaraha
�Yhteissuunnitteluvelvollisuus
�Opettajatyöpäivät
�Lomapäiväkorvaus
�Äitiysvapaan ja sairausloman palkka 
     kuten viranhaltijoilla
�Oikeus palkallisiin virkavapaisiin riippuu 
     palvelussuhteen kestosta

Sivutoiminen
�Tuntipalkkio kultakin pidetyltä tunnilta
�Ei yhteissuunnittelutyöaikaa, ei vesoa
�Peruskoulussa 0,94 ○ päätoimisen palkkio
�Lukiossa 0,96 ○ päätoimisen palkkio
�Ei henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa
�Ei lomarahaa
�Ei lomapäiväkorvausta
�Tuntipalkassa kesäajan osuus
�Sairausloma-ajan palkka enintään 9 arkipäivää, 
     jos palvelussuhde on jatkunut vähintään 
     60 kalenteripäivää
�Palkaton äitiysvapaa ja tilapäinen hoitovapaa
�Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen 
     osaan oikeuttava palvelusaika ei kartu
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PERUSKOULU

YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA 

VIIKOITTAISTEN OPETUS- ja muiden tehtävien li-
säksi opettajan tulee osallistua 126 tunnin ajan 
vuodessa opetuksen yhteissuunnitteluun, aine- 
ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja kou-
lun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suun-
nitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen 
liittyvien tehtävien tekemiseen. 

Yhteissuunnittelutyöaikana tehtävää työtä on 
esimerkiksi: 
○ yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa 
○ koulun kasvatustyön ja koulun toimintaan 
liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. 
suunnittelu 
○ yhteistyö muiden koulujen ja päiväkotien 
opettajien kanssa 
○ yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, 
terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viran-
omaisten kanssa oppilasasioissa 
○ kahden tai useamman opettajan yhteistyönä 
tapahtuva opetuksen suunnittelu. 

Yhteissuunnittelutyöaikaan ei lueta: 
○ omien oppituntien suunnittelua, valmistelua 
ja jälkityötä 
○ muita erikseen korvattavia tehtäviä 
(esimerkiksi luokanvalvojan tehtävät) 
○ opettajatyöpäiviä (veso) 
○ tehtäviä, joita varten opettaja on vapautettu 
tavanomaisesta opetustyöstään 
○ välitunti on osa oppituntia, joten välituntien 
aikana tehtyä työtä ei voida lukea ys-aikaan 
kuuluvaksi. 

Ys-ajalla voi tehdä yksinäänkin koulun toimin-
nan kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmis-
telutöitä. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulisi 
korostua erityisesti esiopetuksen, vuosiluokkien 
1–6 ja erityisopetuksen opettajien yhteissuun-
nittelutyössä. Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa määrätään, että koulun on 

oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että 
he voivat tukea lastensa tavoitteellista oppimis-
ta ja koulunkäyntiä. 

Ys-ajalla tehtäväksi tarkoitetut työt ovat sel-
laisia, että niitä tehdään muuallakin kuin työpai-
kalla ja ko. töitä voi tehdä myös yksin. Lukujärjes-
tykseen voi varata vapaan ajan, jolloin käytännön 
yhteistyölle järjestyy aikaa, kun se on tarpeel-
lista. Viikoittaiset kokoukset eivät ole järjestel-
män tarkoitus. 

Yhteissuunnittelutyön painopistealueet, re-
sursointi ja toteuttaminen päätetään yhdessä 
opettajien kanssa koulun lukuvuoden toimin-
tasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yhteis-
suunnittelutyövelvollisuus ei koske enintään vii-
den koulutyöpäivän pituisessa palvelussuhteessa 
olevia määräaikaisia opettajia kuten viransijaisia.

Ys-aikaa ei voi ylittää, siksi on tärkeää 
suunnitella työajan käyttö ja kohdistaa 
se niihin tehtäviin, jotka arvioidaan tär-
keiksi ja jättää muut tehtävät pois. Ys-
ajan käyttöä pitää myös seurata ja olla 
ajoissa yhteydessä esimieheen, jos aika 
ei näytä riittävän lukuvuodeksi. 

OPETUSVELVOLLISUUS

VOIT TARKISTAA oman opetusvelvollisuutesi 
OAJ:n verkkosivuilta.

→ www.oaj.fi → Työelämäopas →   
Työaika → Kunnalliset peruskoulut →   
Opetusvelvollisuudet

Jos aineenopettajanviran haltija opettaa kah-
ta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvel-
vollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetus-
velvollisuus.
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NÄMÄ TEHTÄVÄT VOIVAT OLLA 
OSA OPETUSVELVOLLISUUTTA

Koulunjohtajan tehtävät
Yhden tai useamman vuosiluokkien 1–6 koulun 
ja erityiskoulun (myös vuosiluokkien 1–6 kou-
lun ja erityiskoulun yhteisen) johtajan opetus-
velvollisuuteen voidaan lukea 1–12 tuntia riip-
puen koulun koosta. Jos vuosiluokkien 1–6 
koululla ja erityiskoululla on yhteinen johta-
ja, määräytyy tuntimäärä kunkin koulun osal-
ta erikseen, kuitenkin niin, että johtajalle jää 
opetustyötä vähintään neljä tuntia viikossa. Jos 
kahdella tai useammalla vuosiluokkien 1–6 kou-
lulla on yhteinen johtaja, työnantaja voi lukea 
koulun johtajan opetusvelvollisuuteen edel-
lä mainitun lisäksi enintään kaksi viikkotuntia.  

Apulaisjohtajan tehtävät
Yhden tai useamman vuosiluokkien 1–6 kou-
lun apulaisjohtajan tehtäviä hoitavan opettaja-
viran haltijan opetusvelvollisuuteen voidaan lu-
kea 2–16 tuntia riippuen koulun koosta.

Muut opetusvelvollisuuteen luettavissa 
olevat tehtävät 
Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvel-
vollisuutensa edellyttämää tuntimäärää, hänen 
opetusvelvollisuuteensa ovat luettavissa seuraa-
vat erityistehtävät tarpeellisilta osin:

Peruskoulu
�Luokanvalvontatyö
�Oppilaanohjaustyö
�Demonstraatio, valmistelutunnit
�Kerhotyö
�Koulumatkakuljetusta odottavien ohjaustyö
�Oppilaskodin oppilaiden ohjaustyö
�Opetuksen ohjaustyö
�Ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja 
     valvontatyö
�Kirjaston hoitotyö
�Kokoelmien hoitotyö
�Musiikkiesitysten hoitotyö
�AV-välineiden hoitotyö
�Tietotekniikkavastaavan työ
�Oppilaskunnan ohjaustyö (7−9)

Lukio

�Kerrointunnit
�Lukioresurssitunnit
�Demonstraatioiden valmistelutunnit
�Oppilaanohjaustyö

Aikuislukio
�Demonstraatioiden valmistelutunnit
�Aikuislukiolisä
�Äidinkielen ja kirjallisuuden harjoitusten 
     ohjaus
�Ryhmänohjaajan tehtävät
�Opinto-ohjauksen luokan ulkopuoliset
     tehtävät
�Kirjaston hoito
�Kokoelmien hoito
�AV-välineiden hoito
�Tietokonelaitteiston hoito

Demonstraatioiden valmistelutunnit, koulukohtainen lisätehtäväkorvaus ja taito- ja taideaineiden 
korvaus eivät ole harkinnanvaraisia. Ne on maksettava sopimuksen mukaisina.
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MUITA ERIKSEEN KORVATTAVIA 
TEHTÄVIÄ OVAT MM: 

○ Tukiopetuspalkkio 
○ Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio 
○ Yksityisopiskelijan kuulustelupalkkio 
○ Koulu- tai kuntakohtainen lisätehtävä 
○ Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitami-
nen rehtorin virantoimituksen keskeytyksen 
ajan  

Jos opettajalle määrätään jokin edellä mainit-
tu erityistehtävä, siitä on maksettava sopimuk-
sen mukainen palkkio. Jos työnantaja ei määrää 
esimerkiksi av-välineiden hoitajaa, välineitä käyt-
tävät opettajat huolehtivat niistä samalla tavalla 
kuin muistakin koulun opetusvälineistä.

Tehtävä työ on suhteutettava varattuun 
tuntimäärään ja työstä maksettavaan 
korvauk seen.

TUKIOPETUSTUNNIT 
TUKIOPETUSTUNNIT VOIDAAN maksaa vuosi-
viikkoylituntipalkkiona, jos tukiopetus on koko 
lukuvuoden jatkuvaa, vakiintunutta ja sään-
nönmukaista toimintaa ja vahvistettu työsuun-
nitelmassa. 

YLITUNTIPALKKIO
OPETTAJALLE MAKSETAAN viran opetusvelvolli-
suuden ylittävistä tunneista ylituntipalkkio.

OPPILAANOHJAUKSEN 
LEHTORIN TYÖAIKA JA 
TEHTÄVÄ KOHTAINEN PALKKA
OPPILAANOHJAUKSEN LEHTORIN vuosityöaika 
muodostuu työnantajan ajan ja paikan suhteen 
määrättävissä olevasta ja omavalintaisesta työ-
ajasta. Sidottu työaika on 1 245 (1 221+24) tuntia lu-
kuvuodessa. Kiky-työajan 24 tuntia ei voi sijoittaa 
opetustunteihin eikä kesäkeskeytysaikaan. Sido-
tun työajan ulkopuolista, ajan ja paikan suhteen 
omavalintaista työaikaa ei määritellä ajallisesti.

Rehtorin ja oppilaanohjaajan tulee lukuvuo-
den alkaessa laatia yhteistyössä työaikasuunni-
telma oppilaanohjaajan vuosityöaikaan kuulu-
vista tehtävistä.

Työajan käyttöä kannattaa seurata, 
jotta vältytään työajan ylityksiltä.

 

SEURAA TYÖAIKAASI OAJ:n Vipu-
sovelluksella www.oaj.fi → Jäsenyys → 
OAJ:n verkkopalvelut → Vipu
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LUKIO JA AIKUISLUKIO

YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA

YHTEISSUUNNITTELUAIKA ON tarkoitettu aineen-
opettajien aineryhmäkokouksiin, opettajainko-
kouksiin ja neuvotteluihin koulukohtaisesta toteu-
tuksesta riippuen yhteissuunnitteluaika on 50–107 
tuntia opettajaa kohti vuodessa.

OPETUSVELVOLLISUUS

Oman opetusvelvollisuutesi voit tarkistaa 
OAJ:n verkkosivuilta: 

→ www.oaj.fi → Työelämäopas → Työaika → 
Kunnalliset lukiot → Opetusvelvollisuudet ja
erityistehtävät

Kerrointunnit 
Luokkaopetustuntimäärä kerrotaan palkanmak-
sun perusteena olevan kokonaistuntimäärän 
saamiseksi luvulla 1,10. Luokkaopetustunneilla 
tarkoitetaan oppiaineen luokkatunteja, oppilaan-
ohjauksen luokkatunteja, tukiopetustunteja sekä 
demonstraatioiden valmistelutunteja. 

Lukioresurssitunnit
Lukioresurssia käytetään rehtorin ja opettajakun-
nan lukion tavoitteiden kannalta tärkeinä pitämiin 
tehtäviin, kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien 
kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion 
päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulustelui-
hin sekä esimerkiksi ryhmänohjaajan tai tietotek-
niikkavastaavan tehtäviin.

Lähtökohtaisesti lukioresurssia ei ole tarkoitus 
käyttää opetukseen. Jos sitä kuitenkin käytetään 
opetustyöhön, tulee asiasta sopia opettajakun-
nan kanssa. Mikäli yksimielisyyttä opettajakunnan 
kanssa ei saavuteta, tulee asiasta käydä paikal-
lisneuvottelut. Työnantaja päättää viime kädes-
sä resurssin käytöstä. Lukioresurssitunnit tulee 
jakaa lukiokohtaisesti päätettävällä tasapuolisel-
la ja oikeudenmukaisella tavalla. Jotta opettajat 
tietävät, mistä ovat päättämässä, heille tulee etu-

käteen selvittää lukioresurssituntien määrä ja se, 
mistä tehtävistä, keille opettajille ja kuinka paljon 
tunteja kertyy.

Lukioresurssituntikiintiö tulee käyttää kokonai-
suudessaan. Sen perusteella maksettavat palkkiot 
ovat osa opettajan palkkaa. Ne siis kirjataan työ-
suunnitelmaan palkanmaksun perusteeksi ja mak-
setaan vuosiviikkotunteina kuukausipalkan yhtey-
dessä, jolloin ne vaikuttavat mm. sairausloman 
ja äitiysvapaan palkkaan ja lomarahan määrään. 

Sellaiset lukioresurssitehtävät, joiden vaatima 
tuntimäärä ei ole riittävän tarkasti määriteltävissä, 
on mahdollista harkinnan mukaan maksaa takau-
tuvasti kuukausittain siten, että toteutuneet tun-
nit kootaan esimerkiksi syys- ja kevätlukukaudelta 
erikseen. Jos näin menetellään, vastaava muutos 
tehdään opettajan työsuunnitelmaan. Sivutoimi-
sille opettajille lukioresurssitunnit, kuten opetus-
tunnitkin, maksetaan kertatunteina.

Opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen
valmistava tarkistus ja arvostelu 
Lukion oman opiskelijan ylioppilastutkintoon kuu-
luvan kokeen valmistavasta tarkistamisesta ja ar-
vostelusta maksetaan lukioresurssituntikiintiöstä 
opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukai-
nen korvaus. Maksettava tuntimäärä päätetään lu-
kiokohtaisesti. (Katso edellä lukioresurssitunnit.)

Lukion oman opiskelijan kuulustelusta ja yli-
oppilaskokeen valmistavasta tarkistuksesta ja 
arvostelusta maksetaan yksityisoppilaan kuu-
lustelumaksun suuruinen korvaus, jos opiskeli-
jaa kuulustellaan aineessa, jota tässä lukiossa ei 
opeteta. Ylioppilastutkinnon valvonta kuuluu lu-
kion opettajan virkatehtäviin, eikä siitä makseta 
erillistä korvausta.

Etäopetus 
Opiskelijan etäopiskelusta johtuvasta opettajal-
le määrätystä luokan ulkopuolisesta työstä lue-
taan opetusvelvollisuuteen työnantajan ja opet-
tajan etukäteen yhdessä arvioima ja työnantajan 
työsuunnitelmassa vahvistama tuntimäärä. Pal-
kanmaksun perusteena 1,5 tuntia etäopetustyö-
tä vastaa yhtä oppituntia. 
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Opetusvelvollisuuteen luettavissa  
olevat erityistehtävät 
Jos opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus ei 
täyty luokkaopetustunneista, voidaan siihen lu-
kea kerrointunteja ja lukioresurssitunteja. Mui-
ta opetusvelvollisuuteen luettavissa olevia teh-
täviä ovat demonstraatioiden valmistelutunnit, 
kiertävän opettajan työaika ja oppilaan ohjaus 
ja aikuislukiolisä. Opetusvelvollisuuden ylimene-
viltä tunneilta maksetaan opettajan oman ylitun-
tipalkkioperusteen mukainen korvaus. 

MUITA ERITYISTEHTÄVIÄ JA 
PALKKIOITA 

SEURAAVIA ERITYISTEHTÄVIEN palkkioita ei lueta 
opetusvelvollisuuteen: 
○ Palkkio toisen opettajan tunnin hoitamisesta
○ Tukiopetuspalkkio 
○ Koulu- ja oppilaitoskohtainen lisätehtävä 
○ Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitami-
nen rehtorin virantoimituksen keskeytyksen 
ajan
○ Opiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskokeen 
valmistava tarkistus ja arvostelu aineessa, jota 
siinä lukiossa ei opeteta 
○ Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilas-
kirjoituksiin liittyvät tehtävät 
○ Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehto-
rin ollessa jäävi 
○ Etäopetukseen liittyvä työ 
○ Kerhotyö
○ Aikuislukiossa lisäksi: 
    − Kesäkurssin järjestely- ja valvontatehtävä 

Ylituntipalkkio 
Jos opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja 
tai erityistehtäviä peruskoulusta, maksetaan ne 
peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mu-
kaan. Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkio-
peruste on painotettu tehtäväkohtainen palkka, 
jos hänelle on laskettu mukaan painotettu palkka 
tai painotettu opetusvelvollisuus tai molemmat. 

AIKUISLUKIOLISÄ 
 
OPETTAJANVIRAN HALTIJAN opetusvelvollisuu-
teen luetaan aikuislukiolisänä seuraavat tunti-
määrät: 
1) lukion päättötutkintoon kuuluvien suullisten 
loppukuulustelujen vastaanottamisesta sekä 
ylioppilaskokeen valmistavasta tarkastamises-
ta ja arvostelusta kutakin pakollisen ja valinnai-
sen oppimäärän lukio-opetuksen 28 oppitunnin 
kurssista 5 tuntia sekä 
2) perusopetuksen kurssista ja lukio-opetuksen 
muusta kuin yllämainitusta 28 oppitunnin kurs-
sista 3 tuntia. 

LUKION VUOSITYÖAIKAAN 
OTETUN OPINTO-OHJAAJAN 
TYÖAIKA 
OPINTO-OHJAAJAN VUOSITYÖAIKA on 1 624 tuntia, 
josta 424 tunnin osalta opettaja saa valita tehtä-
vän työn ajan ja paikan. Ajan ja paikan suhteen 
valinnainen työ on tarkoitettu opinto-ohjauksen 
kurssien suunnitteluun, opintomateriaalin kokoa-
miseen ja valmistamiseen ja muun muassa yh-
teistyöhön työelämän ja korkeakoulujen kanssa.

Opinto-ohjaajan työnantajan määrättävissä 
olevasta työajasta 30–50 tuntia on sijoitettavis-
sa koulun kesäkeskeytysaikaan.

Opettajalle vahvistetaan ennen lukuvuoden 
alkua työajan käyttösuunnitelma, joka sisältää 
opetus- ja ohjaustyön sekä opettajan muut teh-
tävät.

Ennen työvuoden alkua opinto-ohjaa-
jalle on vahvistettava työaikasuunnitel-
ma. Työaikasuunnitelman toteutumista 
kannattaa seurata säännöllisesti, jotta 
vältytään työajan ylityksiltä. 
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YLEISSIVISTÄVÄN 
KOULUN REHTORI JA 
APULAISREHTORI

TEHTÄVÄKOHTAINEN PERUS-
PALKKA JA TEHTÄVÄN VAATIVUUS

TEHTÄVÄKOHTAISTA PALKKAA päätettäessä on 
otettava huomioon tehtävien vaativuus ja vas-
tuullisuus. Palkka-asteikon yläraja voidaan pe-
rustellusta syystä ylittää. Yleensä esimiesase-
massa olevalla pitää tehtäväkohtaisen palkan  
olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisellaan, 
jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perus-
teltua syytä. Johto- tai esimiestehtävissä toimi-
van tehtäväkohtaista palkkaa harkittaessa on 
otettava huomioon muun muassa johdettavan 
yksikön koko, vastuualueen tai johdettavan yk-
sikön palvelutarjonnan laajuus ja moninaisuus, 
erikoispalveluiden tuottaminen sekä muut eri-
tyispiirteet, yhteistyövaatimus muiden hallinnon-
alojen ja palvelujen tuottajien kanssa sekä esi-
miestyön merkitys toiminnan tuloksellisuudessa 
ja toimintaedellytysten luomisessa. Rehtorin teh-
tävän vaativuuteen vaikuttavat oppilaitoksen/
koulun koon lisäksi muun muassa erityisryhmät 
ja -luokat, koulun erityistehtävä, muun henkilös-
tön määrä ja rakenne sekä yhteistyö muiden toi-
mijatahojen kanssa. 

TYÖAIKA JA TYÖAIKA-
SUUNNITELMA

Ennen työvuoden alkua rehto-
rille on vahvistettava työaika-
suunnitelma. Työaikasuun-
nitelman toteutumista  
seura taan säännöllisesti, jotta  
vältytään työajan ylityksiltä.  

 
PERUSKOULUN, LUKION ja aikuislukion rehtorin 
ja apulaisrehtorin joustava kokonaistyöaika pe-
rustuu toimistotyöaikaan. Joustavuuden perus-
teena ovat koulun toiminnalliset vaatimukset. 
Työmäärä voi vaihdella lukuvuoden eri aikoina 
ja tehtävät voivat olla sellaisia, että niiden teke-
minen toimistotyöajalla tai koulussa on epätar-
koituksenmukaista.  Työaikajärjestelmä ei edel-
lytä rehtorin olevan koululla koko työaikaansa. 
Toimistotyöaikaan perustuminen rajaa työajan 
pituutta. Keskimääräisen viikkotyöajan tulisi py-
syä 36 tunnin 45 minuutin rajoissa. Tämä sisältää  
kiky-ajan. Työaika sisältää kaikki rehtorin teh-
tävät, kuten rehtorin omien opetustuntien val-
mistelu- ja jälkityön. Vuosityöajan tulee tasoittua 
viikkotyöajasta laskettavaan vuosittain vaihte-
levaan työmäärään, joka on 1 570–1 654 tuntia.

Vuosiloman pituus riippuu palvelussuhteen 
kestosta. Joustava työaikajärjestelmä ei edel-
lytä rehtorin olevan koululla koulun toiminnan 
keskeytyksen aikana vuosilomapäiviensä ulko-
puolella. Rehtoreiden opetustuntimäärille on 
sovittu viikoittaiset tai vuotuiset vähimmäis- ja 
enimmäismäärät. Enimmäismääriä ei voi ylittää. 
Opetustuntimäärää vahvistettaessa tulee ottaa 
huomioon mm. koulun koko, toiminta eri toimi-
pisteissä ja muut paikalliset erityisolot. 
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Apulaisrehtorinviran haltijan opetustunti-
määrä on vähintään koulun rehtorin opetustun-
timääräasteikon yläraja. Työnantaja voi päättää 
lukiossa työskentelevän apulaisrehtorin opetus-
tuntimäärän lukuvuosittain enintään kolme viik-
kotuntia edellä mainittua alemmaksi paikallisten 
erityisolojen perusteella. Peruskoulun rehtori – 
lukuun ottamatta vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 kou-
lun rehtoria, jonka opetustuntimäärä viikossa on 
enintään kaksi – voi lukea opetustuntimääräänsä 
luokanvalvojan tehtävät, demonstraatioiden val-
mistelutunnit ja tukiopetuksen antamisen sekä 
erityisestä syystä kirjaston ja kokoelmien hoita-
misen, musiikkiesitysten hoitamisen, oppilaan-
ohjauksen, kerhotyön ja opetuksen ohjauksen. 
Lukion rehtorin opetustuntimäärään ei voi lukea 
lukioresurssitunteja. Aikuislukion rehtorin ope-
tustuntimäärään voi sisältyä äidinkielen ja kir-
jallisuuden harjoitusten ohjaus- ja valvontateh-
täviä ja kesäkurssien järjestelytehtäviä. 

Työaikasuunnitelma ja sen seuraaminen 
on työnantajan vastuulla ja jokaisen 
rehtorin oikeus. 

Kyselymme mukaan rehtorit ovat hyötyneet 
työajan seurannasta ja saaneet työajan hallin-
taansa, eivätkä enää luopuisi siitä. Liian monilta 
työaikasuunnitelma ja -seuranta kuitenkin vielä 
puuttuu. Kysy lisää luottamusmieheltäsi.

YKSITYINEN 
YLEISSIVISTÄVÄ KOULU 
(SIVISTA)

YKSITYISTEN OPPILAITOSTEN opettajien työeh-
tosopimus noudattelee pitkälti kunnallisen ope-
tushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Mer-
kittävä ero on se, että yksityisten oppilaitosten 
opettajat ovat työsuhteessa, jolloin heihin nou-
datetaan työsopimuslain määräyksiä. 

Seuraavassa on koottuna yksityisten perus-
koulujen ja lukioiden sekä aikuislukioiden opet-
tajien keskeisimmät poikkeamat kunnallisista 
sopimusmääräyksistä.

TYÖAIKA

OPPILASTYÖPÄIVÄT, OPPITUNTIEN pituudet ja  
kesätyö noudattelevat 31.12.1998 voimassa ol-
lutta lainsäädäntöä ja vakiintunutta käytäntöä. 

Yhteissuunnittelutyöaika
Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden 
tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua kou-
lussa – koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen –  
2–5 tuntia kahdessa viikossa opetuksen yhteis-
suunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmit-
täisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja 
koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien teh-
tävien tekemiseen.
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OPETUSVELVOLLISUUS

VOIT TARKISTAA oman opetusvelvollisuutesi 
OAJ:n verkkosivuilta. Jos opettajan opetusvel-
vollisuus ei täyty luokkatunneista, hänen opetus-
velvollisuuteensa voidaan laskea erityistehtäviä.

Opetusvelvollisuuden huojentaminen
Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvel-
vollisuutta huojennetaan. Koulunjohtajan tai apu-
laisjohtajan opetusvelvollisuudesta on mahdol-
lista sopia koulukohtaisesti toisin.

Luokanopettajan, jonka opetusryhmään kuu-
luu kahden tai useamman vuosiluokan oppilaita, 
opetusvelvollisuutta huojennetaan. Kun opetus-
ryhmässä on yksi tai useampi esiluokan oppilas, 
opetusvelvollisuutta huojennetaan.

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa 
opettavan opettajan, myös tuntiopettajan, ope-
tusvelvollisuutta huojennetaan kuten kunnalli-
sissa oppilaitoksissa. 

Muu opettajan työ
Opettajalla ja päätoimisella tuntiopettajalla on 
velvollisuus tehdä opetuksen ja muun työvelvol-
lisuuden lisäksi työnantajan määrittelemiä tehtä-
viä 24 tuntia lukuvuodessa. Tästä työajasta voi-
daan määrätä tehtäväksi kuusi tuntia enintään 
yhtenä erillisenä työpäivänä, jota ei voi sijoitta 
kesäkeskeytyksen ajalle.

Koulutus ja suunnittelutyö
Koulutyöpäivien lisäksi opettajan on osallistutta-
va koulutukseen ja suunnittelutyöhön 18 tuntia 
lukuvuodessa. Työnantaja voi määrätä opettajal-
le koulun kehittämistyötä sopimuksessa siihen 
varatun työajan lisäksi. Korvauksena opettaja 
saa 1,5 tunnin työmäärästä yhden tunnin ylitun-
tipalkkion. Vastaavasti maksetaan myös muusta 
työnantajan määräämästä lisätyöstä. 

Kaikkiin lisätehtäviin määritellään etu-
käteen siihen käytettävä työaika ja työ-
aikaa vastaava korvaus.

Koulukohtaiset tehtävät
Opettajalle, jolle määrätään koulukohtaisen 
opetuksen kehittämiseen, suunnitteluun tai 
hallintoon liittyvä erikseen määrätty tehtävä, 
maksetaan siitä erillinen euromääräinen lisä. Kou-
lukohtaisesti tätä tarkoitusta varten käytetään 
kuukausittain palkkataulukossa oleva summa. 
Jos peruskoulu ja lukio toimivat yhdessä, kiin-
tiö määräytyy yhteenlasketun oppilasmäärän 
mukaan.

Lukion opettaja
Lukion opettajan kerroin on 1,1 kuten kunnallisis-
sa lukioissa. Opettajakohtaisen kertoimen lisäksi 
lukioresurssia osoitetaan opettajien palkanmak-
sun perusteeksi kunnallisen lukion tapaan mm. 
ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmis-
tavaan tarkistamiseen. 

Toisin kuin kunnan kouluissa, lukioresurssia 
ei voi käyttää opetukseen. 

TUNTIOPETTAJA

PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN palvelusuhteen 
ehdot ovat samat kuin vastaavan tehtävän toi-
menhaltijalla.

Sivutoiminen tuntiopettaja saa palkan pide-
tyiltä oppitunneilta. Oppitunnin palkka on vas-
taava kuin lehtorin ylitunnin korvaus. 

Jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin!
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HARJOITTELU KOULUT  
(SIVISTA)

TYÖAIKA 
HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT ovat ope-
tusvelvollisuustyöajassa kuten kunnallisten ja 
yksityisten yleissivistävien oppilaitosten opet-
tajat. Merkittävä ero on se, että harjoittelukou-
lujen opettajat ovat työsuhteessa, jolloin heihin 
noudatetaan työsopimuslain määräyksiä. Op-
pilastyöpäivät, oppituntien pituudet ja kesätyö 
noudattelevat 31.12.1998 voimassa ollutta lain-
säädäntöä kuten kunnallisissa oppilaitoksissa. 

Harjoittelukoulujen opettajien työ poikkeaa 
ohjaustehtävän osalta muiden oppilaitosten ope-
tustehtävistä. Harjoittelukoulun lehtorin opetus-
velvollisuuteen voidaan lukea opetusharjoittelun 
ohjaamista ja muita harjoittelukoulun opetta-
jankoulutustehtäviä koulukohtaisen opettajan-
koulutuksen tuntikiintiön rajoissa. Tuntikiintiöl-
lä tarkoitetaan opettajankoulutuksesta johtuviin 
tehtäviin käytettävien tuntien enimmäismäärää.

Työjärjestyksessä tulee huomioida 
mahdollisuus taukoihin sekä mahdol-
lisuus asialliseen ja riittävän pituiseen 
ruokailuun.

OPETUSVELVOLLISUUS

Voit tarkistaa oman opetusvelvollisuutesi 
OAJ:n verkkosivuilta.

HARJOITTELUKOULUJEN 
PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 

HARJOITTELUKOULUJEN OPETUSHENKILÖSTÖN 
varsinainen palkka muodostuu tehtävien vaa-
tivuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta pal-
kanosasta, henkilökohtaiseen työsuoritukseen 
perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta 
sekä 31.12.2009 voimassa olleesta, aikaisemmin 
voimassa olleeseen sopimukseen perustuvasta 
takuupalkasta tai vastaavasta palkkatekijästä. 

VALTION YLEISSIVISTÄVÄT 
KOULUT

VALTION ERI ministeriöiden alaiset oppilaitokset 
noudattavat varsin kattavasti vastaavien kunnan 
oppilaitosten palvelussuhteen ehtoja. Oleellinen 
poikkeus on palkkausjärjestelmä. Valtion oppi-
laitoksissa noudatetaan valtion palkkausjärjes-
telmää (vpj), jossa keskeiset palkkausta mää-
rittelevät tekijät ovat vaativuustasot (kullakin 
hallinnonalalla omansa) ja henkilökohtainen pal-
kanosa, joka määritellään prosentteina (korkein-
taan 50 %) vaatitason palkasta.

Huolehdi omasta jaksamisestasi!



VOI HYVIN TYÖSSÄ! 
− Joka jäsenen työaikaopas
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AMMATILLISET 
OPPILAITOKSET 
KUNNAN AMMATILLINEN 
OPPILAITOS

VUOSITYÖAIKA  
(OVTES, OSIO C, LIITE 1)

KAIKKI KUNNALLISET ammatilliset oppilaitok-
set siirtyvät vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä. 
Työnantaja päättää siirtymisajankohdan. Siihen 
asti noudatetaan vanhoja sopimusmääräyksiä (ks. 
lisää OAJ:n nettisivuilta). Ennen vuosityöaikajär-
jestelmään siirtymistä oppilaitoksissa käydään 
luottamusmiehen kanssa läpi siirtymiseen liit-
tyviä kysymyksiä. Ne koskevat esimerkiksi työ-
suunnitelman laatimista ja työajan seurannan 
välineitä sekä toimintaohjeita.

Vuosityöajassa palkkauksen perustana ovat 
kaikki opettajalle määrätyt työtunnit: opetus ja 
ohjaus, niiden esi- ja jälkityöt, kokoukset, palave-
rit, tapaamiset, kouluttautumiset ja kaikki muut 
työsuunnitelmaan merkityt työtehtävät. 

Sellaista työtä, josta ei makseta virka- 
tai työehtosopimuksen mukaista palk-
kaa tai jota ei lueta työaikaan, ei tarvit-
se tehdä. 

TYÖAIKA

TYÖAIKAA TARKASTELLAAN työvuositasolla. Ar-
kipyhät eivät vähennä vuosittaista työaikaa. Ko-
koaikaisen opettajan vuosittainen työaika on 
1 500 tuntia. Työaika jakautuu noin 40 kalente-
riviikolle. (E- osiosta siirtyneillä työaika sijoittuu 
noin 42 kalenteriviikolle.) Suunnitteluvuotta lyhy-
emmissä palvelussuhteissa kokoaikaisen opet-
tajan työaika on keskimäärin 37,5 tuntia viikossa. 

Vuosittainen työaika voi liukua 1 500–1 700 
tunnin välillä työnantajan päätöksellä. Yli 1 500 
tunnin ylittävä työ korvataan tunti tunnista -pe-
riaatteella. Tuntipalkka saadaan jakamalla var-
sinainen palkka luvulla 125. Jos työaika ylittää  
1 700 tuntia, se edellyttää opettajan suostumusta. 
1 700 tuntia ylittävät työtunnit korvataan opet-
tajalle puolitoistakertaisina.

Päätoimisen tuntiopettajan työaika on vä-
hintään 800 tuntia vuodessa tai keskimäärin 
20 tuntia viikossa. Tuntiopettaja katsotaan  
sivutoimiseksi, jos hän opettaa keskimäärin 
alle 16 tuntia viikossa. Sivutoimiselle tuntiopetta-
jalle maksetaan palkka jokaiselta pidetyltä ope-
tustunnilta.

Opettajan työaika jakautuu pääsääntöisesti 
sidottuun ja sitomattomaan työaikaan. Sidotus-
sa työajassa työn tekemisen aika ja/tai paik-
ka on määrätty. Sitomattoman työajan osalta 
opettaja voi itse päättää työn tekemisen ajan-
kohdan ja paikan. Pääsääntöisesti opettajalla on 
vähintään 25 prosenttia sitomatonta työaikaa.

Opettajan työaikasuunnitelmassa voi olla 
myös tehtäviä, joiden osalta määritellään vain 
työaika. Näissä sääntelemättömissä tehtävissä, 
esimerkiksi esimiestyö ja vastuutehtävät, sido-
tun ja sitomattoman työajan osuuksia ei tarvitse 
määritellä erikseen. Virkaehtosopimuksessa ole-
va lista sääntelemättömistä töistä on tyhjentävä.

Kokoaikaisen opinto-ohjaajan vuosittai-
nen työaika on 1 500 tuntia. Lukuvuotta lyhy-
emmissä palvelussuhteissa kokoaikaisen opin-
to-ohjaajan työaika on keskimäärin 36,25 tuntia 
viikossa. Opinto-ohjaajan työaikaa ei jaeta sidot-
tuun ja sitomattomaan työaikaan. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, ettei opinto-ohjaajalla voi-
si olla sitomatonta työaikaa.

Myös opinto-ohjaajalla voi olla 
sitomatonta työaikaa.
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Työajan suunnittelu ja seuranta
Työaikasuunnitelma laaditaan opettajan/opin-
to-ohjaajan ja esimiehen yhteistyönä koko suun-
nitteluvuoden ajalle. Suunnitteluvuosi on joko 
1.8.–31.7. tai 1.1.–31.12. Sen aikana toteutuvat kaik-
ki vapaajaksot ja koko työaika. Työaikasuunnitel-
man toteutumista seurataan säännöllisesti ja sitä 
muutetaan tarvittaessa. Opettajalla/opinto-oh-
jaajalla ei ole velvollisuutta tehdä mitään muuta 
työtä kuin mitä työsuunnitelmaan on merkitty.

Epämukavan työajan lisät
Saman vuorokauden aikana tehtäviltä työtun-
neilta maksetaan iltalisää 50 % sen jälkeen, kun 
on kulunut 8 tuntia vuorokauden ensimmäisen 
sidotun työtehtävän alkamisesta. Epämukavan 
työajan lisä maksetaan sellaisesta lauantaina, 
sunnuntaina tai arkipyhänä tai arkipäivien kel-
lo 22:n ja 7:n välillä tehdystä työstä, jonka työn-
antaja on vahvistanut työaikasuunnitelmaan. Li-
sän suuruus on 50 % tuntipalkasta. Tuntipalkka 
saadaan jakamalla varsinainen kuukausipalkka 
luvulla 125. Samalta työtunnilta maksetaan lisää 
vain yhdellä perusteella. 

Vapaajaksot
Ammatillisen oppilaitoksen opettajalla ja opin-
to-ohjaajalla on 10–12 viikkoa vapaajaksoja. 
Työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa vapaajak-
soille. Vapaajaksot vahvistetaan viimeistään so-
pimuksessa oleviin määräaikoihin mennessä.

Opettajalla on yhteensä 12 viikkoa vapaajak-
soja: kahdeksan kesällä ja neljä muuna aikana. 
Kesän (2.5.–30.9.) kahdeksan viikon vapaajak-
sot pidetään korkeintaan kolmessa osassa. Muun 
ajan neljän viikon vapaajaksot pidetään korkein-
taan neljässä osassa.

Aikuiskoulutuskeskuksen sopimuksesta siir-
tyvällä opettajalla on yhteensä 10 viikkoa va-
paajaksoja: kuusi kesällä ja neljä muuna aikana. 
Kesän (2.5.–30.9.) kuuden viikon vapaajaksot pi-
detään korkeintaan neljässä osassa. Muun ajan 
neljän viikon vapaajaksot pidetään korkeintaan 
neljässä osassa.

Ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalla 
on yhteensä 10 viikkoa vapaajaksoja: viisi kesäl-
lä ja viisi muuna aikana. Yksi viikko vapaajaksois-
ta voidaan siirtää kesäajasta muuhun aikaan tai 
päinvastoin. Kesän (2.5.–30.9.) viiden viikon va-
paajaksot pidetään korkeintaan neljässä osassa. 
Muun ajan viiden viikon vapaajaksot pidetään 
korkeintaan viidessä osassa.

Työnantaja ei voi sijoittaa työtehtäviä 
vapaajaksoon.

MUUTA HUOMIOITAVAA

PALKATON VIRKAVAPAA vähentää seuraavan va-
paajakson palkkaa, jos se on kestänyt yhdessä 
tai useammassa jaksossa vähintään 30 kalen-
teripäivää.

Suunnitteluvuotta lyhyemmäksi ajaksi palka-
tulle opettajalle/opinto-ohjaajalle maksetaan vir-
kasuhteen päättyessä vapaajaksokorvaus. 

Siirtymäaikana E-osiosta siirtyvällä opettajalla 
ja kokonaistyöajasta siirtyvällä opinto-ohjaajal-
la on mahdollisuus valita henkilökohtainen työ-
aika. Lisäksi sopimuksessa on siirtymämääräys 
sitomattoman työajan välyksen käytöstä kielten, 
matematiikan ja kaupan opettajille.

Tehtävä työ on suhteutettava varattuun 
tuntimäärään ja työstä maksettavaan 
korvaukseen.
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YKSITYINEN 
AMMATILLINEN 
OPPILAITOS 

YKSITYINEN OPETUSALA, 
AVAINOTES

KAIKKI AMMATILLISET oppilaitokset, joissa nou-
datetaan AVAINOTESia siirtyvät vuosityöaikaan 
1.8.2020 mennessä. Sopimusmääräykset ovat 
pääsääntöisesti vastaavat kuin kunnalla.

YKSITYINEN OPETUSALA,  
SIVISTA

VUOSITYÖAIKA

YKSITYISTEN AMMATILLISTEN oppilaitosten opet-
tajat voidaan siirtää vuosityöaikaan elokuusta 
2019 lähtien. Viiden vuoden pituinen siirtymä-
aika päättyy vuoden 2023 syksyyn. Työnantaja 
päättää siirtymisajankohdan. Hyvän yhteistoi-
minnan mukaisesti ennen siirtymistä käydään 
luottamusmiehen kanssa läpi siirtymiseen liit-
tyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi työ-
suunnitelman laatiminen ja työajan seurannan 
välineet sekä toimintaohjeet.

Vuosityöajassa kokoaikaisen opettajan vuo-
sittainen työaika on 1 500 tuntia. Opettaja voi 
päättää vähintään 25 prosentin osalta, missä ja 
milloin hän tekee työtään. Tämä ns. vastuutyö 
voi olla esimerkiksi opetuksen suunnittelua tai 
jälkityötä.

Työvuoden aikana opettajalla on yhteensä 
12 vapaajaksoviikkoa, jolloin vuosittainen työ-
aika jakautuu noin 40 työviikolle.

Työnantaja voi määrätä lisätyötä 1 700 tun-
tiin saakka. Näiden ylittävien tuntien palkka saa-
daan jakamalla kuukausipalkka luvulla 125. Yli  
1 700 tunnin ylitys edellyttää opettajan ja työn-
antajan yhteistä sopimusta, ja tällöin tuntipalk-
kaa nostetaan 50 prosentilla.

Ennen työvuoden alkua jokaiselle opettajal-
le pitää tehdä työsuunnitelma. Työajan jakautu-
minen eri tehtäväkokonaisuuksiin suunnitellaan 
yhdessä opettajan kanssa. Tehtäväkokonaisuuk-
sia voi olla esimerkiksi opetus ja ohjaus, kokouk-
set ja palaverit, kehittämis- tai projektitehtävät 
sekä muut tehtävät. Laaditun työsuunnitelman 
toteutumista seurataan työvuoden aikana. Opet-
tajan on oltava yhteydessä lähiesimieheensä, jos 
jotkut työtehtäväkokonaisuuden työtuntimää-
rät eivät vastaa todellisuutta, jolloin työsuunni-
telmaa muutetaan. Työsuunnitelmaa voidaan 
myös muuttaa, jos työvuoden aikana tulee uu-
sia työtehtäviä tai jos tehtäviä poistuu.

Vahvistetun työaikasuunnitelman pitää 
sisältää kaikki vuoden työt. Työtä, johon 
ei ole varattu työaikaa, ei tehdä.
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VANHAN JÄRJESTELMÄN 
TYÖAIKA

AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA on yleensä 
190 oppilastyöpäivää, joita vähentävät muiksi 
arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuvat loppiainen, 
vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä. 

Eräät ammatilliset oppilaitokset -liitteessä 
olevilla opettajilla on vähintään viisi koulutus- ja 
suunnittelupäivää.  

 Opettajien opetus- ja koulutustyöpäivien 
lukumäärä, oppitunnin pituus sekä opetus- ja 
muun työajan sijoitus määräytyvät 31.12.1998 voi-
massa olleen lainsäädännön ja vakiintuneen käy-
tännön mukaisesti. Toisin sanoen opettajalle an-
netaan edelleen syys-, joulu- ja urheiluloma sekä 
kesäkeskeytystä vastaava vapaa-aika opetuk-
sesta ja muusta opettajan työstä. Kesän osalta 
työajan sijoittumisesta voidaan sopia toisin niin, 
että opettajalle joko maksetaan lomaopetuslisä 
tai kahdesta kesään sijoittuvasta työviikosta an-
netaan yksi korvaava vapaa. 

Opetusvelvollisuus työajassa
Ammattioppilaitoksen ja kauppaoppilaitoksen 
opettajien työajan ja palkkauksen perustana ovat 
vuotuiset opetusvelvollisuus- ja ylitunnit. Ope-
tusvelvollisuuteen luetaan suunnittelutyötä 1,5 
tuntia viikossa.

Muu työvelvoite 
Opettajalla on velvollisuus tehdä opetuksen ja 
muun työvelvollisuuden lisäksi työnantajan mää-
rittelemiä tehtäviä 24 tuntia lukuvuodessa. Teh-
tävät voivat olla esimerkiksi suunnittelu- ja ke-
hittämistyötä, opettajan osaamisen kehittämistä, 
koulukohtaista opetuksen suunnittelu- tai arvi-
ointityötä tai muuta opettajan työtä. Tästä työ-
ajasta voidaan 6 tuntia määrätä tehtäväksi enin-
tään yhtenä erillisenä työpäivänä, joka voidaan 
sijoittaa lauantaiksi. 

MUUT KUIN LUOKANOPETUS-
TEHTÄVÄT 

Työssäoppimisjaksolla olevan 
opiskelijan ohjaamistehtävä
JOS AMMATILLISEN oppilaitoksen opettaja mää-
rätään hoitamaan työssäoppimisjaksolla olevan 
opiskelijan ohjaamistehtävää, työhön käytet-
täväksi määrätty tuntimäärä luetaan opettajan 
opetusvelvollisuuteen. Tunti työssäoppimisen 
ohjausta vastaa yhtä oppituntia.

Sen, missä laajuudessa ohjausta annetaan, 
esimerkiksi kuinka usein opettaja käy työpai-
kalla, määrää opettajan työnantaja. Opettajan 
työnantaja vastaa työssäoppimisjakson laadusta, 
koska se päättää käytettävän resurssin suuruu-
den. Tärkeää on, että opettaja tietää etukäteen 
ohjaamistehtävän sisällön ja tuntimäärän, joka 
hänelle on osoitettu työn tekemiseen.

Tehtävä työ on suhteutettava varattuun 
tuntimäärään ja työstä maksettavaan 
korvaukseen.

 
Opettajalle määrättävät muut tehtävät
Opettajalle korvataan työnantajan määräämät 
muut kuin luokanopetustehtävät. Korvauksen 
saamisen edellytyksenä on, että tehtävät ovat 
työnantajan määräämiä ja niiden sisällöstä ja 
työajasta on sovittu etukäteen. Opettajalle mak-
setaan työmäärää vastaava palkkio, jonka pe-
rusteena käytetään opettajan omaa ylituntipalk-
kiota siten, että yhtä ylituntipalkkiota vastaava 
työmäärä on 1,5 muun työn tuntia. 
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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
SEKÄ METSÄ- JA PUUTALOUS-
OPPILAITOSTEN OPETTAJAT

SOSIAALI- JA terveysalan sekä metsä- ja puuta-
lousoppilaitoksen opettajien työaika on koko-
naistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitok-
sen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava 
toimistotyöaika. Työaika on keskimäärin 36 tuntia 
45 minuuttia viikossa lukuvuoden aikana. 

Osa opettajan tehtävistä on sellaisia, joiden 
tekeminen toimistotyöajan sisällä on vaikeaa, ja 
osa sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukai-
semmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Näistä 
syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuo-
den eri aikoina ja voi poiketa päivittäinkin toimis-
totyössä noudatettavasta työajasta. 

Lukuvuoden kokonaistyöaika riippuu siitä, mi-
ten pitkä vuosiloma viranhaltijalla on. Vuosiloma 
on pisimmillään 38 työpäivää.

Työnantajan on pidettävä huoli siitä, 
että opettajien osaaminen on ajan ta-
salla. Koko oppilaitos hyötyy tästä!

AMMATILLINEN 
AIKUISKOULUTUSKESKUS 
(KUNTA, AVAINOTES ja SIVISTA)

VUOSITYÖAIKA

KUNNALLISET AIKUISKOULUTUSKESKUKSET siir-
tyvät viimeistään 1.8.2020 ammatillisen oppi-
laitoksen vuosityöaikaan. Myös lähes kaikki 
AVAINOTESia soveltavat oppilaitokset siirtyvät 
vuosityöaikaan (ks. Ammatillinen koulutus). En-
nen siirtymistä noudatetaan vanhoja sopimus-
määräyksiä (ks. OAJ:n nettisivut). Ns. puhtaat am-
matilliset aikuiskoulutuskeskukset voivat jatkaa 
AVAINOTESin ammatillista aikuiskoulutuskeskus-
ta koskevan sopimuksen piirissä.

SIVISTA JA AVAINOTES 

AMMATILLISISSA aikuiskoulutuskeskuksissa nou-
datetaan viikoittaista työaikaa ja kaikki opetta-
jan työtehtävät tehdään työajan sisällä. Koko- ja 
osa-aikaiset opettajat ovat vuosilomajärjestel-
mässä. 

Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan so-
pia järjestettäväksi siten, että se tasoittuu enin-
tään vuoden tasoitusjakson aikana. 

AVAINOTESissa sopimus velvoittaa tekemään 
opettajalle ennen työkauden alkua työaikasuun-
nitelman, joka sisältää opettajan kaikki työteh-
tävät. Tämän suunnitelman toteutumista seura-
taan säännöllisesti.

Työaika
kokoaikainen

Työaika
osa-aikainen

AVAINOTES
Yksityinen

38 t 45 min 16−38 t 45 min

SIVISTA
Yksityinen

38 t 20 min 16−38 t 20 min
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SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA

SIVUTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN säännöllinen 
viikoittainen työaika on alle 16 tuntia ja hänen 
palkkansa perustuu pidettyihin oppitunteihin. 

PALKKAUS

OPETTAJAN PALKAT määräytyvät erillisen palkka-
taulukon mukaan. Palkkaa määrättäessä otetaan 
huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus 
sekä työntekijän taito ja kyky.

Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on 
samassa suhteessa kokoaikaisen opettajan palk-
kaa alempi kuin hänen viikoittainen työaikan-
sa on kokoaikaisen opettajan työaikaa lyhempi. 

Lisäksi Sivistystyönantajien alaisessa ai-
kuiskoulutuskeskuksessa: Jos opettaja on suo-
rittanut opettajankoulutuksen, palkkaryhmittelyn 
ala- ja ylärajoja korotetaan 10 prosentilla. 

MUSIIKKIOPPILAITOS 
(KUNTA, AVAINOTES ja SIVISTA)

OPETTAJAN TYÖVUOSI sisältää 38 viisipäiväistä 
työviikkoa, joista vähintään 35 viikkoa on ope-
tusta ja enintään 3 viikkoa muuta opettajatyötä. 

Opetustunnilla tarkoitetaan 45 minuutin ope-
tusjaksoa. Käytännössä oppituntien pituus vaih-
telee. 30 minuutin oppitunti on melko tavallinen 
nuorimmilla oppilailla ja tuntikirjanpidossa se on 
2/3 oppituntia. Vastaavasti 60 minuutin ope-
tusjakso on 1 1/3 opetustuntia ja 90 minuutin 
opetusjakso 2 opetustuntia. Tämä laskentata-
pa on käytössä myös Opetushallituksen vahvis-
tamissa laajan oppimäärän opetussuunnitelmi-
en perusteissa. 

Muun työn viikoittainen työaika on 38 
tuntia ja tunnin pituus on 60 minuuttia. Muun 
työn asemasta opettajalle voidaan määrätä

yli 35 viikkoa opetusta, tällöin yksi opetustunti 
lyhentää muuta työtä kahdella tunnilla. Jos 
opettajalle määrätään muuta työtä yli 114 tuntia, 
maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden 
ylitunnin palkkio. 

Sivistan sopimuksessa olevilla päätoimisilla 
tuntiopettajilla muun työn velvollisuus on 24 tun-
tia lukuvuodessa. Samoin on kunnan sopimuk-
sessa olevilla päätoimisilla tuntiopettajilla, jos hei-
dät on palkattu vähintään lukuvuoden työajaksi. 

Työviikko on viisipäiväinen. Muuksi arkipäi-
väksi kuin lauantaiksi osuva itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuisia 
työpäiviä. 

Koska päätoimisiin tuntiopettajiin sovelle-
taan samaa palkkausjärjestelmää kuin viran- ja 
toimenhaltijoihin, nämä arkipyhiksi osuvat työ-
päivät vähennetään opetuspäivistä. Jos oppi-
laitos määrää tästä huolimatta pidettäväksi ar-
kipyhän puuttuvat tunnit, niistä tulee maksaa 
ylituntipalkkio. 

Muun työn asemesta opettaja voidaan mää-
rätä opettamaan yli 35 työviikkoa. Tällöin yksi 
opetustunti lyhentää muuta työtä kahdella tun-
nilla. 45 minuuttia opetusta tai säestystä vä-
hentää muun työn osuutta 120 minuuttia. Jos 
opettajalle määrätään muuta työtä yli 114 tuntia, 
maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden 
ylitunnin palkkio. 

Rehtorit ja apulaisrehtorit
Rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden viroissa ja 
toimissa noudatetaan joustavaa kokonaistyö-
aikaa, jolloin rehtori tai apulaisrehtori työskente-
lee soveltuvin osin toimistotyöaikaa koskevien 
määräysten mukaisesti. Huomioon on kuitenkin 
otettava rehtorin tai apulaisrehtorin työn erityis-
luonne. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
työaikaan liittyvistä tehtävistä osa voidaan tehdä 
muualla kuin varsinaisella työpaikalla, joten työ-
paikalla oloaika ei ole sama kuin toimistotyössä. 

Rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden virat ja toi-
met ovat vuosilomajärjestelmän piirissä. 
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Sivutoiminen tuntiopetus 
Sivistan kanssa on sovittu, että niihin sivutoimi-
siin tuntiopettajiin, jotka on tällä sopimusalalla 
palkattu vähintään koko lukuvuodeksi ja joilla ei 
ole kokoaikatyötä muualla, sovelletaan päätoi-
misia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Sivu-
toimisen tuntiopettajan muun työn velvollisuus 
suhteutetaan opetustuntimäärään ja työsuhteen 
kestoon (Sivista).

Kuntapuolella vähintään lukuvuoden työ-
ajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään muu-
ta työtä siten, että korvaus maksetaan 10 tun-
tia ylittävältä osalta. Vastaavasti palkattu alle 10 
tuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä 
tekemään muuta työtä siten, että korvaus mak-
setaan 4 tuntia ylittävältä osalta. Mikäli muuta 
työtä määrätään yli edellä mainittujen tuntimää-
rien, siitä maksetaan korvaus. 

Oikeus työmatkakorvauksiin 
Sivistan ja AVAINOTESin sopimusaloilla tuntiopet-
tajalle, joka opettaa yhdessä musiikkiopistossa 
alle 16 tuntia viikossa ja asuu toimipisteen sijainti-
kunnan ulkopuolella, maksetaan työmatkasta ai-
heutuneet kustannukset. Kunnan sopimusalueel-
la kustannusten korvaus on harkinnanvarainen. 

Matkakilometreihin perustuvat lisät 
Opettajanviran tai -toimen haltijalle ja päätoimi-
selle tuntiopettajalle, joka opettaa pääkoulun li-
säksi yhdessä tai useammassa sivutoimipistees-
sä, maksetaan korkeampaa palkkaa. Lisä riippuu 
pääkoululta tai asunnosta sivutoimipisteeseen tai 

-pisteisiin viikoittain kuljetun matkan pituudesta. 

KUVATAIDEKOULUT  
(KUNTA ja SIVISTA)

OPETTAJAN TYÖAIKA

OPETTAJAN TYÖAJASSA on kaksi vaihtoehtoa: 
opettajan vuosityöaika on joko 814 tai 1 224 tun-
tia. Molemmissa opetustuntien määrä on enin-
tään 578. 

Päätoimisen opettajan työ- ja opetusvelvol-
lisuutta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin 
lauantaiksi sattuvan loppiaisen vuoksi laskennal-
lisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta 
vastaavalla osalla. 

Tuntiopettaja 
Tuntiopettajan palkka määräytyy pidettävien tun-
tien mukaan. Lisäksi opettajalle maksetaan näyt-
telyiden suunnittelusta ja järjestämisestä 50 % 
tuntipalkkiosta. 

Kunnan taidekouluissa lukuvuoden työajak-
si palkattu vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta 
työtä 10 tuntia vuodessa. Vähintään lukuvuoden 
työajaksi otetulle alle 10 viikkotuntia opettavalle 
tuntiopettajalle muuta työtä voidaan määrätä 4 
tuntia. Mikäli muuta työtä määrätään yli edellä 
mainittujen tuntimäärien, siitä maksetaan kor-
vaus.

Yksityisissä taidekouluissa keskimäärin vä-
hintään 16 viikkotuntia opettavalla tuntiopetta-
jalla on velvollisuus tehdä muuta työtä 24 tuntia 
lukuvuodessa. Alle 16 tuntia opettavalla sivutoi-
misella tuntiopettajalla vastaavaa työtä voidaan 
määrätä tuntimäärä, joka on opetustuntien suh-
de 16 tuntiin sekä lisäksi suhteutettuna palvelus-
suhteen kestoon.



31 Työaikaopas 8_2019

Oikeus lomakorvaukseen määräytyy vuo-
silomalain mukaan ja lomakorvauksen suuruus 
virka- tai työehtosopimuksen mukaan. Loma-
raha maksetaan virka- tai työehtosopimuksen 
mukaisesti. OVTESin mukaan lomakorvausta ei 
makseta, jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti 
vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman 
työnantajan muun palvelussuhteen perusteella.

Palkalliseen sairauslomaan, äitiysvapaaseen 
ja tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus tunti-
opettajalla, joka opettaa keskimäärin vähintään 
14 tuntia viikossa.

Taidekoulun johtaja
Kunnallisessa taidekoulussa johtajana toimi-
van opettajan opetusvelvollisuus on 1–4 tuntia 
alempi kuin opettajilla. Yksityisessä taidekou-
lussa koulunjohtajana toimivan opettajan palk-
ka on korkeampi ja opetusvelvollisuus alempi 
kuin opettajilla.

Rehtorit 
Rehtoreiden palkkausta ja opetusvelvollisuut-
ta määrättäessä tulee ottaa huomioon muun 
muassa koulun opetuspisteiden lukumäärä ja 
sijainti sekä koulun muun henkilökunnan mää-
rä. Opetusvelvollisuus on kunnallisissa oppilai-
toksissa 6–14 viikkotuntia ja yksityisissä oppilai-
toksissa 5–14 viikkotuntia. Työaika ja vuosiloma 
määräytyvät kuten muidenkin oppilaitosmuo-
tojen rehtoreilla. 

VAPAAN SIVISTYSTYÖN 
OPPILAITOS  
(KUNTA, AVAINOTES ja SIVISTA)

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ LUOKITELLAAN vapaaksi si-
vistystyöksi kansalais- ja työväenopistojen sekä 
kansanopistojen lisäksi opintokeskukset, kesäyli-
opistot ja liikunnan koulutuskeskukset. Tässä yh-
teydessä käsittelemme näistä kahta ensin mai-
nittua opistomuotoa. 

KANSALAIS- JA  
TYÖVÄEN OPISTOT

KUNNAN SOPIMUSMÄÄRÄYKSISSÄ nimikkeellä 
kansalaisopisto tarkoitetaan opistoja, joiden ni-
menä on kansalaisopisto tai työväenopisto. Yk-
sityisen opetusalan sopimusmääräyksissä käy-
tetään kumpaakin nimikettä. 

OPETTAJAN TYÖAIKA 

TYÖVUOSI ALKAA 1.8. ja päättyy 31.7. Työ- ja lo-
ma-aikojen jaksotuksesta ei ole säädöksiä eikä 
määräyksiä, mutta niihin sovelletaan virka- ja 
työehtosopimusten yhteisissä määräyksissä  
sovittuja periaatteita. 

Vuotuinen työvelvollisuus jakautuu opetus-
velvollisuuteen ja muuhun työvelvollisuuteen. 
Opettajan opetusvelvollisuus on 530/580 tun-
tia riippuen opetettavasta aineesta. Opettajan 
muu työvelvollisuus on 374 tuntia työvuodessa. 

Opetusvelvollisuuden huojennukset
Sekä yksityisellä että kunnallisella opetusalalla 
on sovittu opetusvelvollisuuden huojennuksis-
ta opettajille, jotka tekevät apulaisrehtorin, osas-
tonjohtajan tai opetusalan johtavan opettajan 
tehtäviä tai muita erityistehtäviä. 

Opetusvelvollisuuteen kuuluvan opetustun-
nin pituus on 45 minuuttia ja muuhun työvelvol-
lisuuteen kuuluvan tunnin pituus 60 minuuttia. 
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Opetustunteihin sisältyy opetuksen valmis-
telu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertaus- 
ja muiden tehtävien sekä kokeiden valmistus ja 
korjaus ja osallistuminen opettajainkokouksiin. 

Opettajan työ- ja opetusvelvollisuus vähenee 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan 
loppiaisen vuoksi laskennallisesti yhden päivän. 
Vuotuista työvelvollisuutta vastaavat osat vähen-
netään työ- ja opetusvelvollisuuksista. 

Suunnittelijaopettajan työaika
Kunnallisissa opistoissa on lisäksi sovittu suun-
nittelijaopettajan työajasta, jota voidaan soveltaa 
opettajan suostumuksella muihinkin kuin suun-
nittelijaopettajan virka- tai työnimikkeellä oleviin. 
Tällöin vuotuinen tuntimäärä voi olla 1 224 tuntia 
siten, että opetusvelvollisuus on enintään sama 
kuin muilla vastaavan aineen opettajilla. 

Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika 
Rehtorin ja apulaisrehtorin virassa tai toi-
messa noudatetaan kokonaistyöaikaa, jolloin 
asianomainen työskentelee soveltuvin osin toi-
mistotyöaikaa koskevien määräysten mukaises-
ti kuitenkin rehtorin tai apulaisrehtorin työn eri-
koisluonne huomioon ottaen. 

Tuntiopettajat
Tuntiopettajalle maksetaan palkka kultakin  
pidetyltä tunnilta. 

Kunnallisen ja AVAINOTESin piirissä olevaan 
opistoon lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 
10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan 
määrätä tekemään muuta työtä 10 tuntia vuo-
dessa. Vähintään lukuvuoden työajaksi otetulle 
alle 10 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajal-
le muuta työtä voidaan määrätä 4 tuntia. Mikäli 
muuta työtä määrätään yli em. tuntimäärien, sii-
tä maksetaan korvaus.

Sivistan työehtosopimuksen piirissä olevalla 
keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia opettaval-
la tuntiopettajalla on velvollisuus tehdä muuta 
työtä 24 tuntia lukuvuodessa. Alle 16 tuntia opet-
tavalla sivutoimisella tuntiopettajalla vastaavaa 
työtä voidaan määrätä tuntimäärä, joka on ope-
tustuntien suhde 16 tuntiin sekä lisäksi suhteutet-
tuna palvelussuhteen kestoon.

Vapaan sivistystyön tarjoama koulutus 
tekee hyvää myös mielenterveydelle!
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KANSANPISTOT 
(KUNTA ja SIVISTA)

OPETTAJIEN TYÖAIKA

YLEISMÄÄRÄYKSET TYÖAJAN jaksotuksesta sekä 
opetusvelvollisuuden huojennuksista ovat pää-
osin samat kuin kansalais- ja työväenopistossa. 

Opettajiin sovelletaan vaihtoehtoisesti joko 
kokonaistyövelvollisuutta (Kunta, Sivista) tai  
1 624 tunnin kokonaistyöaikaa (Sivista) tai toi-
minnalliset vaatimukset huomioon ottavaa toi-
mistotyöaikaa (Kunta). 

KANSANOPISTOJEN SEKÄ 
KANSALAIS- JA TYÖVÄEN-
OPISTOJEN TUNTIOPETTAJAT

TUNTIOPETTAJILLE MAKSETAAN palkka pidetty-
jen tuntien mukaan. Palkkataulukon mukaiset 
euromäärät ovat vähimmäispalkkoja, joihin ei 
sisälly pätevyyslisiä eikä määrävuosikorotusta. 

Kunnan tai AVAINOTESin piirissä oleva luku-
vuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotun-
tia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä teke-
mään muuta työtä 10 tuntia vuodessa. Vähintään 
lukuvuoden työajaksi otetulle alle 10 viikkotuntia 
opettavalle tuntiopettajalle muuta työtä voidaan 
määrätä 4 tuntia. Mikäli muuta työtä määrätään 
yli em. tuntimäärien, siitä maksetaan korvaus.

Sivistan sopimuksen piirissä olevalla keski-
määrin vähintään 16 viikkotuntia opettavalla tun-
tiopettajalla on velvollisuus tehdä muuta työtä 
24 tuntia lukuvuodessa. Alle 16 tuntia opettaval-
la sivutoimisella tuntiopettajalla vastaavaa työtä 
voidaan määrätä tuntimäärä, joka on opetustun-
tien suhde 16 tuntiin sekä lisäksi suhteutettuna 
palvelussuhteen kestoon.  

Tuntiopettajalla on oikeus lomakorvaukseen 
ja lomarahaan. Oikeus lomakorvaukseen mää-
räytyy vuosilomalain mukaan ja lomakorvauksen 
suuruus virka- tai työehtosopimuksen mukaan. 
Lomaraha maksetaan virka- tai työehtosopimuk-
sen mukaisesti. OVTESin mukaan lomakorvausta 
ei makseta, jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti 
vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman 
työnantajan muun palvelussuhteen perusteella.

Palkalliseen sairauslomaan, äitiysvapaaseen 
ja tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus tunti-
opettajalla, joka opettaa keskimäärin vähintään 
14 tuntia viikossa.



AMMATTI KORKEAKOULU 
(AVAINOTES ja SIVISTA)

TYÖAIKA

KOKOAIKAISEN OPETTAJAN vuosityöaika on 1 624 
tuntia työvuodessa. Vähintään 406 tunnin (teknii-
kassa 609 tunnin) osalta opettaja saa itse mää-
rätä työn tekemisen ajan ja paikan. Osa-aikaisen 
opettajan vuosityöaika on vähintään 760 tuntia 
työvuodessa tai vähintään keskimäärin 19 tuntia 
viikossa. Osa-aikaisen opettajan työajasta oma-
valintaista aikaan ja paikkaan sitomatonta työ-
aikaa on 25 %. Kaikki ammattikorkeakoulujen 
yliopettajat, lehtorit sekä osa-aikaiset ja koko-
aikaiset tuntiopettajat kuuluvat vuosityöaikaa 
koskevien sopimusten piiriin. Ulkopuolelle jää-
vät sivutoimiset tuntiopettajat sekä muulla kuin 
EK-sektorilla muuta pedagogista hallinto-, joh-
to- ja suunnittelutyötä tekevät henkilöt. AVAINO-
TESissa laboratorio- ja harjoitteluinsinöörit ovat 
toiminnalliset vaatimukset huomioon ottavassa 
kokonaistyöajassa.

Kokoaikaisen opettajan 
keskimääräinen viikkotyö-
aika on 40,6 tuntia. Pyri 
mahdollisimman tasaiseen 
työn kuormittavuuteen ja 
yritä välttää viikkoja kestä-
viä kohtuuttomia ruuhka-
huippuja.

Työaikasuunnitelma ja seuranta
Lukuvuosittain tai kalenterivuosittain jokaisel-
le opettajalle pitää vahvistaa etukäteen työ-
aikasuunnitelma, joka sisältää kaikki opettajan 
työtehtävät ja niille varatun työajan sekä vapaa-
jaksojen ajankohdat. Työajan toteutumista seu-
rataan säännöllisesti. Jos opettajan työaikasuun-
nitelma ei näytä vastaavan todellisuutta, pitää 
työaikasuunnitelmaa tarkistaa. Jos vahvistettu 
vuosityöaika ylittyy, työnantajan erikseen mää-
räämästä lisätyöstä maksetaan lisätyökorvaus.

Työkauden työt pitää suun-
nitella siten, että tyikasuun-
nitelmaan varataan riittä-
västi kohdentamatonta 
työaikaa myöhemmin 
ilmaantuvien yllättävien 
tehtävien hoitamiseen. 

Seuraa työaikasi käytön jakau tumista si-
dottuun ja sitomattomaan työaikaan ja 
vertaa niitä työaikasuunnitelmaasi. 
Suositeltavaa on, että esimies tarkistaa 
työaika  seurannan säännölli sesti, 
esimerkiksi kuukausittain. Seurannan pe-
rusteella työ aikasuun nitelmaan tehdään 
tarvittavat korjaukset.

Älä ylitä työaikasuunnitelman mukaista 
vuosityöaikaasi ilman lisätyökorvausta. 

Vapaajaksot
Opettajalle on annettava 2.5.–30.9. välisenä ai-
kana kahdeksan viikon (56 kalenteripäivän) mit-
tainen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoit-
taa työaikaa. Vapaajakso voidaan antaa enintään 
kahdessa osassa. 

Opettajalle on lisäksi annettava muuna ai-
kana neljän viikon (28 kalenteripäivän) pituinen 
vapaajakso ja se voidaan antaa enintään nel-
jässä osassa. Opettajan kanssa voidaan sopia 
vapaajakson sijoitusajankohdasta ja jaksotuk-
sesta toisin. 

Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun opet-
tajan palvelussuhteen päättyessä opettajalle 
maksetaan sopimuksen mukainen kesävapaa-
jaksokorvaus. 

Älä sekoita työtä ja vapaa-aikaa, 
pidä lomat lomina!
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YLIOPISTO 

TYÖAIKA

OPETUS- JA tutkimushenkilöstö kuuluu kokonais-
työajan piiriin, jossa vuosittainen työaika on 1 624 
tuntia. Vuosittain ennen lukuvuoden alkamista 
jokainen työntekijä laatii työsuunnitelman yh-
teistyössä esimiehensä kanssa. Siihen kirjataan 
1 624 tunnin työajan kohdentaminen eri tehtävä-
alueille seuraavan lukuvuoden aikana, ja laadin-
nassa otetaan huomioon henkilön osallistumi-
nen opetukseen, tutkimustoimintaan ja muihin 
tehtäviin. Opetuksen määrää mitoitettaessa ote-
taan huomioon varsinaisen opetuksen lisäksi 
opetuksen vaatima valmistelutyö sekä arvioin-
tiin, ohjaukseen ja opiskelijaviestintään tarvitta-
va aika. Yliopisto hyväksyy työsuunnitelmat or-
ganisaationsa mukaisesti. 

Työntekijä vastaa omasta työajastaan ja sen 
käyttämisestä työsuunnitelmassa oleviin teh-
täviin. Lukukauden aikana työntekijä ja esimies 
voivat tarkastella työsuunnitelman toteutumis-
ta ja kokonaistyöaikana tehdyn työn tuloksia. 
Työsuunnitelma on keskeinen instrumentti työ-
määrän hallinnassa. Jos vuosittainen työaika on 
suunnitelmassa täynnä, siihen ei voi lisätä uutta 
työtehtävää ottamatta sieltä samalla jotakin pois.  

Työntekijän kannattaa seurata työajan 
käyttöä aina myös itse.

Kokonaistyöajassa olevat työntekijät eivät 
ole vuosilomalain piirissä. Vuosilomaa koskevia 
määräyksiä sovelletaan vain lomarahan määräy-
tymisen osalta. 

Lukuvuoden työt tulee suunnitella niin, 
että työsuunnitelmaan merkittyjen töi-
den lisäksi on mahdollista pitää riittä-
västi yhtäjaksoista vapaata. 

Kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärät 
Opetuspainotteisissa tehtävissä työsuunnitel-
maan sisällytettävä opetustuntikatto on 396 tun-
tia lukuvuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
henkilöllä on kontaktiopetusta 396 tuntia, vuo-
sittainen työaika 1 624 tuntia täyttyy pääsään-
töisesti. Tällöin voi työsuunnitelmaan mahtua 
enintään noin 100 tuntia esimerkiksi opetusoh-
jelman yleistä suunnittelua tai muita hallintoteh-
täviä. Jos työtehtäviin kuuluu muitakin tehtäviä 
kuin opetusta, esimerkiksi tutkimusta, työsuun-
nitelmassa ei voi edellyttää, että opettajalla olisi 
enimmäistuntimäärä kontaktiopetusta.

Opettajan turvana ovat aikaisempien 
vuosien työsuunnitelmat. Jos opetus-
määrä pysyy ennallaan, työnantaja 
ei voi näkemyksemme mukaan tehdä 
merkittäviä ”muun työn” määrän
 muutoksia.

Professorien kontaktiopetuksen enimmäis-
määrä on 142 tuntia. Väitöskirjaa päätyökseen 
tekeviä koskee työehtosopimukseen kirjattu 
suositus, että opetukseen käytetään enintään 
5 % vuosityöajasta. Opetuksen tulee mahdol-
lisuuksien mukaan liittyä henkilön omaan tut-
kimusalaan.

Tavanomaista vähemmän valmistelua vaa-
tivissa tehtävissä opetuskatto voi olla 455 tun-
tia. Tämä on mahdollista ainoastaan sellaisissa 
opetustehtävissä, joissa tehtävän velvollisuuksiin 
ei varsinaisesti sisälly tutkimusta. Tutkimuksen 
puuttuminen ei ole automaattinen peruste kor-
keamman opetustuntikaton käytölle. Samalla tu-
lee ottaa huomioon, että sopijaosapuolten välil-
lä on sovittu, että korkeampien opetuskattojen 
suhteellinen osuus yliopistoissa ei saa muuttua. 
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Luottamusmies
⊲ työaika ja palkkaus
⊲ palvelussuhteen ehdot
⊲ virkavapaat
⊲ henkilöstöhallinto ja 
    johtaminen
⊲ olennaiset muutokset 
    työssä
⊲ määräaikaisuudet
⊲ varoitukset
⊲ irtisanomiset ja lomautukset

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

Jäsenten puhelinpalvelu
Palvelunumerot ovat maksuttomia.

Jäsentiedot ja -maksut: 0800 418 401 
ma–to klo 9–14

Palvelussuhteen ehdot: 0800 418 402 
ma klo 10–11 ja klo 14–16
ti–to klo 9–11 ja klo 14–16
pe klo 9–11 ja klo 14–15

Oikeusturva: 0800 418 403
ma–pe klo 10–11 ja klo 14–15 
 

Kenen puoleen ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä?

Oman yhteysopettajan, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot löytyvät helpoimmin 
työpaikkasi ilmoitustaululta ja oman yhdistyksesi nettisivuilta tai OAJ:n nettisivujen Omat tiedot -osiosta.

Työsuojeluvaltuutettu
⊲ työturvallisuuden ja 
    -terveyden pelisäännöt
⊲ työterveyshuollon toimivuus
⊲ työn kuormittavuus
⊲ työhyvinvointiin liittyvät
    kysymykset
⊲ terveyteen ja turvallisuuteen
    vaikuttavat työn tai
    työolojen muutokset

OAJ:n paikallisyhdistys 
(tai muu jäsenyhdistys)
⊲ kasvatuksen ja
    koulutuksen resurssit 
⊲ paikalliset koulutusasiat
⊲ aloitteet OAJ:n toiminnan
    kehittämiseksi
⊲ yhdistystoiminta
⊲ jäsenasiat
⊲ järjestäjäverkkoa koskevat asiat
⊲ koulujen lakkautukset

JOS ASIA EI SELVIÄ

Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi, ota ensin yhteyttä
a) lähimpään esimieheen b) yhdistysasioissa OAJ:n yhteysopettajaan

Apua ongelmatilanteissa

 
Sähköiset yhteydenottolomakkeet
Voit ottaa yhteyttä OAJ:hin yhteydenotto-
lomakkeilla. Yhteydenottolomakkeille ei ole 
pakko kirjautua, mutta se on suositeltavaa. 
Kirjautuminen tuo lomakkeelle valmiiksi  
yhteystietosi, joten voit samalla tarkistaa,  
että ne ovat kunnossa.

Kirjautumisen jälkeen valitse aihe, johon asiasi 
liittyy. Tämän jälkeen lomake avautuu, ja voit 
täsmentää aihetta ja täyttää tarvittavat tiedot. 

Sähköposti 
oaj@oaj.fi
opettaja@oaj.fi
etunimi.sukunimi@oaj.fi

OAJ:n aluetoimistot
⊲ neuvovat jäsenyys- ja jäsenmaksuasioissa
⊲ opastavat jäseneduissa
⊲ auttavat edunvalvonta-asioissa oikean  
 henkilön puheille
⊲ tiedottavat alueen koulutuksista ja 
 tapahtumista.

Aluetoimistojen sijaintipaikkakunnat ja yhteys-
tiedot löydät OAJ:n nettisivuilta www.oaj.fi

Opettajien Työttömyyskassan yhteystiedot ja 
palveluajat löydät verkkosivulta www.opetk.fi

YLIOPISTOJEN 
PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 

YLIOPISTOISSA PALKKA muodostuu tehtävien 
vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta 
palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumi-
seen perustuvasta palkanosasta sekä 31.12.2009 
voimassa olleeseen virka- tai työsuhteeseen liit-
tyvästä, silloin voimassa olleeseen virka- ja työeh-
tosopimukseen perustuvasta palkan takuuosuu-
desta. 

Aika ajoin on hyvä tarkastella oman toi-
menkuvansa muutoksia suhteessa vaa-
tivuustasojen kuvauksiin. Työtehtävät 
ovat voineet muuttua pikkuhiljaa niin 
paljon, että uusi arviointi on paikallaan 
sen selvittämiseksi, täyttyvätkö seuraa-
van vaativuustason vaatimukset.
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