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TUNTIOPETTAJIEN MUUN TYÖN TUNNIT LUKUVUONNA 2017-2018 

Valitse, millä tavoin teet OVTES 2017:n mukaiset muun työn tunnit. Huomaathan, että muu työn tunnin 
pituus on 60 min (opetustunnin pituus on 45 min), eikä se voi olla opetusta.  

 

_____ Opetan koko lukuvuoden ajan keskimäärin vähintään 10 viikkotuntia. Teen 
muuta työtä vähintään 10 tuntia (korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä 
osalta) seuraavasti: 

 ____ h, näyttelyiden rakentaminen 

 ____ h, säestäminen esim. matineassa 

____ h, esiintyminen/ avustaminen kevätjuhlassa 

____ h, osallistuminen Puulan seutuopiston hankekoulutuksiin 

 ____ h, muulla tavalla, miten ________________________________________ 

 

_____  Opetan koko lukuvuoden ajan keskimäärin alle 10 viikkotuntia. Teen muuta 
työtä vähintään 4 tuntia (korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta) 
seuraavasti:  

 ____ h, näyttelyiden rakentaminen 

 ____ h, säestäminen esim. matineassa 

____ h, esiintyminen/ avustaminen kevätjuhlassa 

____ h, osallistuminen Puulan seutuopiston hankekoulutuksiin 

 ____ h, muulla tavalla, miten ________________________________________ 

 

____  En tee muuta työtä, koska työsopimukseni ei ole koko lukuvuoden mittainen 
(esim. lyhytkurssien tuntiopettajat ja luennoitsijat) 

Päivämäärä ja paikka  _______________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus  _______________________________________________________________ 

 
OVTES 2017 12 § (voimaan 1.8.2017): Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava 
tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia 
ylittävältä osalta. Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä 
tekemään 2 momentin mukaista muuta työtä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta. 
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