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Lahden ja Nastolan palkkojen harmonisointi 

Lahden ja Nastolan opettajien ja rehtoreiden palkat poikkeavat hieman toisistaan. Palkat 
yhdenmukaistetaan 1.8.2017 alkaen.  

Harmonisointi sisältää myös Lahden ja Nastolan hyvin erilaisten tva-järjestelmien uudistamisen niin, että 
ensi lukuvuoden alusta lukien koko Lahdessa on uusi ja yhtenäinen tva-järjestelmä.  

Neuvottelut harmonisoinnista ja uudesta tva-järjestelmästä ovat vielä kesken. 

Työajan pidennys 1.8.2017 alkaen, yleissivistävä koulutus 

Yleissivistävän koulutuksen opettajien työajan lisäys 1.8.2017 alkaen (”kiky-työaika”): 

Palvelussuhteen 
pituus/opettajaryhmä 

Vähintään koko 
lukuvuosi 

Vähintään 
lukuvuoden 
työaika 

Vähintään 
lukukausi tai 
vastaavan pituinen 
palvelussuhde (19 
viikkoa) 

Alle lukukausi tai 
vastaavan pituinen 
palvelussuhde 

Viranhaltija tai 
päätoiminen 
tuntiopettaja 

24 20 10 0 

Sivutoiminen 
tuntiopettaja, jolla 
vähintään 10 
vuosiviikkotuntia 

10 10 0 0 

Sivutoiminen 
tuntiopettaja, jolla 
alle 10 
vuosiviikkotuntia 

4 4 0 0 

Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla 24 tunnin lisätyöaika käytetään seuraavasti: 

 Yhteissuunnitteluaikaan (entinen yt-aika) tulee 12 tuntia lisää. Samalla ys-aika muuttuu vuotuiseksi 
ja on peruskoulussa enintään 126 tuntia ja lukiossa 50 – 107 tuntia vuodessa. 

 Toiset 12 tuntia voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön 

oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina. 

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtoreiden ja lukion opinto-ohjaajien vuotuinen sidottu työaika on nykyisen 

1221 tunnin sijasta 1245 tuntia. 

Tarkemmat ohjeet yhteissuunnitteluajasta ovat Lahdessa valmisteilla. 
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Työajan pidennys 1.8.2017 alkaen, kansalaisopisto 

Kansalaisopiston opettajan muu työvelvollisuus lisääntyy 24 tunnilla ja on 374 tuntia vuodessa.  

Suunnittelijaopettajan vuotuinen sidottu työaika on 1224 tuntia, opetustuntien määrä säilyy kuitenkin 

entisellään. 

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja 

opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan 

ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. 

Aikaisemmin jokaisesta tällaisesta tunnista on maksettu tuntipalkkio. Elokuun alusta alkaen toimitaan 

kuitenkin seuraavasti: 

 Lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan määrätä 

tekemään edellä mainittuja tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan vasta 10 tuntia ylittävältä osalta. 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä 

tekemään edellä mainittuja tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 

Työajan pidennys 1.8.2017 alkaen, lasten ja nuorten taidekoulu 

Taikan (lasten ja nuorten taidekoulu) opettajien työaika muuttuu seuraavasti: 

 Vaihtoehto 1: Työaika on 814 tuntia, josta opetustunteja on 578 tuntia ja muuta työnantajan 
määräämää työtä 236 tuntia. 

 Vaihtoehto 2: Työaika on vuodessa 1 224 tuntia, josta opetustunteja on enintään 578. 

Taikan tuntiopettajat voidaan määrätä tekemään OVTES:ssä määriteltyä muuta työtä (osio F, liite 
11, 4 §), joka ei siis ole opetusta eikä välittömästi liity oppitunteihin. Tästä työstä maksetaan 
korvaus seuraavasti: 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otetulle, vähintään 10 viikkotuntia opettavalle 
tuntiopettajalle maksetaan korvaus 10 tuntia ylittävältä osalta. 

 Vähintään lukuvuoden työajaksi otetulle, alle 10 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle 
maksetaan korvaus 4 tuntia ylittävältä osalta. 

 

 

 


