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Pelastusopiston opetushenkilöstön
palvelussuhteen ehdoista hallinnonalakohtainen
tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 9.
joulukuuta 1997 sisäasiainministeriön sekä Akava
JS ry:n ja STTK-J ry:n välillä

Valtiovarainministeriö on oikeuttanut sisäasiainministeriön alaisensa hallinnon
osalta tekemään tarkentavan virkaehtosopimuksen Pelastusopiston
opetushenkilöstön (C-palkkaukset) palvelussuhteen ehdoista.

Tarkentava virkaehtosopimus tulee kuitenkin voimaan vasta
valtiovarainministeriön tarkastettua ja hyväksyttyä sopimuksen.

l§
Soveltamisala

Pelastusopiston opetushenkilöstön (C-palkkaukset) palvelussuhteen ehtojen
osalta noudatetaan niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä, ellei tästä sopimuk-
sesta tai valtion muista virkaehtosopimusrnääräyksistä muuta johdu.

2§
Opetushenkilöstön työaika ja vuosiloma

l mom. Oppilaitoksen opettajan ja muun opetushenkilöstön virassa tai tehtävässä nouda-
tetaan kokonaistyöaikaa, jolloin asianomainen työskentelee soveltuvin osin
valtion virastoissa noudatettavaa työaikaa koskevien määräysten mukaisesti
kuitenkin opettajan ja muun opetushenkilöstön työn erikoisluonne huomioon
ottaen.

2mom. Työn erikoisluonteesta johtuu seuraavaa: opettajan ja muun opetushenkilöstön
tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden sijoittaminen tarkasti
rajattuun työaikajärjestelmään tai päivittäiseen työaikaan on vaikea sekä osittain
tehtävistä, jotka voidaan suorittaa muuallakin kuin varsinaisella työpaikalla. '
Lisäksi työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä
opettajan ja muun opetushenkilöstön työaika muodostuu joustavaksi lukuvuo-
den eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin edellä mainitusta työajasta.
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3 mom Opettajan ja muun opetushenkilöstön oikeus vuosilomaan määräytyy valtion
virkamiesten vuosilomamääräysten mukaisesti.

'. --
3§
Palkkausluokat ja määrävuosikorotukset

l memo
Sijoitus- Määrävuosikorotukset
palkkaus-
luokka 5 v 10 v 15 v 20 v

(YK:01535 YK:01540 YK:01545 YK:01550)

Yliopettaja
Vanhempi opettaja
Vanhempi opettaja
Opettaja
Opettaja

e58
e55
e54
e 52
e50

le le zc zc
z c le z c z c
zc le zc zc
le le zc zc
le le zc zc

2mem Opettajalle, joka en suorittanut tohtorin tutkinnon, maksetaan palkkaus yhtä
palkkausluokkaa korkearnpana kuin muutein (YK.:O1850).

4§
Määrävuosikorotuksiin oikeuttava aika

1 morn Määrävuosikorotukseen oikeuttaa yliopistossa, korkeakoulussa tai korkeakoulu-
tasoa alemmassa valtion tai valtionapuun oikeutetussa kunnallisessa tai yksi-
tyisessä oppilaitoksessa päätoimisena rehtorina, opettajana tai tuntiopettajana
palveltu aika.

2mem Opettaja saa lukea määrävuosikorotuksiin oikeuttavaksi palvelusajaksi eri-
koisalaansa vastaavissa työtehtävissä palvellun ajan.

3 morn Määrävuosikorotuksiin oikeuttavaksi luetaan virkaan soveltuvan korkeakoulu-
tai opistoasteisen tutkinnon suorittamisesta yksi vuosi koulutusaikaa.

5§
Opettajan ilta- ja viikonlopputyölisä

Opettajalle voidaan opiston harkinnan mukaan maksaa iltaisin, yöaikana tai
viikonloppuisin tehdystä opetustyöstä tai siihen verrattavasta työstä tunnilta lisä,
jenka suuruus en enintään hänen yleisen virkaehtosopimuksen 2 §:n mukainen
palkkaus jaettuna luvulla 153.
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6§
Luottamusmiespalkkiot, korvaukset ja ajankäyttö

1 mom

2mom

3 mom

'\

Pääluottamusmiehenä t~i-luottamusmiehenä toimivalla opettajalla on oikeus
tehdä luottamusmiestehtävät työaikana.

Pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä toimivalle opettajalle maksetaan
palkkiota luottamusmiestehtävien hoitamisesta 400 markkaa kuukaudessa
(YK:04258).

Jos luottamusmiehen varamies työnantajalle tehdyn ilmoituksen nojalla luotta-
musmiehen estyneenä ollessa hoitaa luottamustehtävää vähintään kahden viikon
jakson, maksetaan korvaus kyseisen kuukauden ajalta luottamusmiehen asemas-
ta vararniehelle.

7§
TyösuojeluvaItuutettuna ja yhteistoimintatehtäviin osallistuville opettajille maksettava palkkio

l mom.

2mom

"..
3 mom

Työsuojeluvaltuutettuna toimiville opettajille saadaan maksaa yksilöityä laskua
vastaan klo 16.30 jälkeen suoritetuista valmistelu- ja kirjoitus- sekä työsuojelu-
tehtävistä tuntipalkkio, jonka suuruus määräytyy siten, että asianomaisen opetta-
jan paikka, johon luetaan peruspalkka, ikä-, kalliinpaikan- sekä määrävuosikoro-
tukset kuukaudessa jaetaan luvulla 153. Palkkio maksetaan enintään 5 tunnilta
viikossa.

Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 4 §:ssä
tarkoitetuille, lain mukaisiin yhteistoimintatehtäviin osallistuvalle opettajalle
korvataan klo 16.30 jälkeen suoritettu työ 1 momentin mukaisesti. Momentti ei
koske 6 §:nja tämän pykälän 1 momentin tarkoittamaa henkilöstön edustajaa.

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 5 tuntia viikossa ylittävältä työsuojelutehtä-
viin käytetyltä ajalta palkkio komiteakokouspalkkiosäännösten mukaisesti.

8§
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn opettajan palkkaus

1 mom.

2mom.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn opettajan palkkaus vahvistetaan
yleisten virkaehtosopimusmääräysten 2 §:n 2 momentin mukaisesti, ottaen
huomioon seuraavaa.

Mikäli opettaja nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan avoinna
olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä tai virkaan nimitetyn virkamiehen tehtäviä
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tämän poissaolon ajaksi, määräytyy tehtävästä maksettava palkkaus, jollei eri-
tyisen painavasta syystä muuta johdu, samojen perusteiden mukaisena kuin vir-
kaan nimitetyn vastaavan opettajan palkkaus .

..-----
9§
Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja työrauha.

Tämä sopimus on voimassa 1.1.1998 -15.1.2000. Sopimuksen voimassaolo
jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolen
irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päätty-
mistä.

\

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työ-
taistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta
sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan
ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopi-
muksen aikaansaamiseksi.

Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen
alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä
momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä.
Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa
tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla
vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopet-
tamiseen.
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