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HENKILÖTIEDOT (täytettävä palkanmaksua varten) 

 

Henkilötunnus  ________________________________________________________________ 

Sukunimi  ________________________________________________________________ 

Etunimet  ________________________________________________________________ 

Puhuttelunimi  ________________________________________________________________ 

Lähiosoite  ________________________________________________________________ 

Postiosoite  ________________________________________________________________ 

Verotuskunta  ________________________________________________________________ 

Puhelinnumero ________________________________________________________________ 

Sähköposti  ________________________________________________________________ 

 

Pankki (BIC)  ________________________________________________________________ 

Tilinumero (IBAN) ________________________________________________________________ 

 

Palvelussuhteen alkamisajankohta  ____.____.20____ 

Virka-/ammattinimike  Tuntiopettaja_____________________________________________________ 
  
Määrävuosikorotus  Kyllä ____ Ei _____ (ks. kääntöpuoli)  
 
Koulutus ________________________________________________________________ 
(ks. kääntöpuoli) 
 
Päiväys ____.____.20____ 
 

Allekirjoitus ________________________________________________________________ 

Lähetä verokorttisi Puulan seutuopiston Joutsan toimistoon. Ilman verokorttia 
ennakonpidätysprosenttisi on 60 %.  

Palkkaan vaikuttavista kelpoisuuksista (korkeakoulu- ja opettajatutkinnot yms.) on lähetettävä 
todistuskopiot Puulan seutuopiston Joutsan toimistoon. 
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KOULUTUSTIEDOT 
 
Suoritettu tutkinto  ________________________________________________________________ 
(esim. KM, artesaani)   
Oppilaitos ________________________________________________________________ 
Suorituspäivä  ____.____._______  
 
 
Kansanopiston tai kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuus 
Oppilaitos ________________________________________________________________ 
Suorituspäivä  ____.____._______  
 
 
60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot 
Oppilaitos ________________________________________________________________ 
Suorituspäivä  ____.____._______  
 
      
Aikuiskasvatuksen perusopinnot/approbatur 
Oppilaitos ________________________________________________________________ 
Suorituspäivä  ____.____._______  
 
 
OVTES 2017: 
 
”Tuntiopettajalle maksetaan pidetyltä opetustunnilta palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio. Kansanopiston 
ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on 
suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, 
maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio 
kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Luentopalkkioista sovitaan erikseen 
paikallisesti. 

Määrävuosikorotus: ”Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme 
vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa 
kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan 
huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että 
opettaja opettaa asianomaisessa kansalais- tai kansanopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. 
Jakajana käytetään työviikkojen määrää.” 

Matkakulut: ”Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten 
mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle 
maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta 
asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin 
matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan 
päiväraha. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset 
tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka 
ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.” 


	Määrävuosikorotus: ”Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Op...

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	1_2: 
	2_2: 
	Palvelussuhteen alkamisajankohta: 
	undefined: 
	20: 
	Kyllä: 
	Ei: 
	ks kääntöpuoli: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	20_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Kansanopiston tai kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuus 1: 
	Kansanopiston tai kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuus 2: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	60 opintopisteen35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot 1: 
	60 opintopisteen35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot 2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Aikuiskasvatuksen perusopinnotapprobatur: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Kuva1_af_image: 


