4.2.2016
OPETUSPALKKIOT LAPIN YLIOPISTON AVOIMESSA
YLIOPISTO-OPETUKSESSA 1.2.2016 LÄHTIEN

Opettajan pätevyys
Professori, dosentti
Tohtorin tutkinto
Lisensiaatti
Ylempi kk-tutkinto
Muu tutkinto

LaY:n omat työntekijät
Muu ryhmälle
Luento-opetus
annettava opetus
106,82
74,12
56,68
46,87
42,51

41,42
39,24
34,88
31,61
26,16

Ulkopuoliset työntekijät
Muu ryhmälle
Luento-opetus
annettava opetus
98,00
68,00
52,00
43,00
39,00

38,00
36,00
32,00
29,00
24,00

Korjaustehtäväpalkkiot (ei lomakorvausta):
Tentin laadinta
Tentin korjaus
Tentin valvonta
Harjoitustyöt
Esseet
Seminaarityöt
Monimuoto-opintojen oppimistehtävät
Monimuoto-opintojen oppimistehtävien laadinta
Tuutorointi / yksilöohjaus
Tuutorointi / ryhmäohjaus

28 e / tentti
8 e / opiskelija
14 e / h
7 e / opiskelija
9 e / opiskelija
13 e / opiskelija
8 e / tehtävä
10 h á puolet luentopalkkiosta
14 e / h
21 e / h

Taiteiden tiedekunnan taideaineissa sovellettavat tuntiopetushinnat:
LaY:n omat työntekijät
Opettajan pätevyys
Professori, dosentti
Tohtorin tutkinto
Lisensiaatti
Ylempi kk-tutkinto
Muu tutkinto
Mallin palkkio (euroa/h)

Luento-opetus
(jatkotutkintoihin
kuuluva opetus)
101,37
73,03
63,22
50,14
10,90

Perustutkintoon
kuuluva opetus
95,92
58,86
49,05
41,42
32,70

Ulkopuoliset työntekijät
Luento-opetus
(jatkotutkintoihin
kuuluva opetus)
93,00
67,00
58,00
46,00
10,00

Perustutkintoon
kuuluva opetus
88,00
54,00
45,00
38,00
30,00

TUNTIOPETUSHINNAT JA PALKKIOT 1.2.2016 LÄHTIEN:
Työntekijälle voidaan maksaa työstä joko tuntiopettajan tai tuntityöntekijän työsopimuksen ja niihin
liittyvien laskujen perusteella (jolloin työ kuuluu lomakorvauksen piiriin) tai palkkiolaskun perusteella,
jolloin solmitaan toimeksiantosuhde ja työstä ei makseta lomakorvausta.
Ulkopuoliset työntekijät:
Ulkopuoliselle työntekijälle työsopimuksen tekemisen rajana voidaan pitää 24 tuntia lukukaudessa.
Työsopimuksen perusteella työskenteleville maksetaan 9 % lomakorvaus työsuhteen päättymisen
jälkeen.
24 tuntia tai sen alle työskentelevälle voidaan halutessa tehdä työsopimus, jolloin työstä maksetaan
lomakorvaus tai työ voidaan laskuttaa palkkiolomakkeella, jolloin työstä ei makseta lomakorvausta.
Omat työntekijät:
Jos työntekijällä, joka tekee tuntiopetusta tai tuntityötä, on työnteon aikaan voimassa oleva
kuukausipalkkainen työsopimus, ei hänelle tarvitse tehdä erillistä tuntiopettajan tai tuntityön-tekijän
työsopimusta. Hän laskuttaa tehdyn työn palkkiolomakkeella ja maksu perustuu tämän taulukon Omat
työntekijät –hinnastoon.

Tuntiopetushintaan sisältyy korvaus kaikesta tuntiopettajalle annettuun opetustehtävään liittyvästä työstä,
myös korvaus kuulustelun tai vastaavan toimeenpanosta mukaan lukien kuulustelun valmistelu, korjaus ja
palautus. Hintaan ei sisälly kuulustelun tai vastaavan valvonta.
Työntekijä toimittaa laskun sovituista tehdyistä tunneista yksikköön hyväksymismerkintöjä varten. Yksikkö
toimittaa laskun palkanlaskentaan.
Tuntiopettajan/Tuntityöntekijän laskulla ja palkkiolomakkeella maksettavat palkkiot maksetaan
seuraavana mahdollisena palkanmaksupäivänä, johon laskut ehtivät käsittelyaika huomioon ottaen (väh.
3 viikkoa).
Soveltamisohjeita ja tarkennuksia:
1) Kieliopetuksen kohdalla ilmoitetusta kontaktiopetus korvataan luentopalkkion mukaisesti.
2) Yllä esitetyt palkkiot sisältävät korvauksen normaalista kontaktiopetuksen valmistelusta. Tapauksissa,
jotka vaativat valmistelutyötä huomattavasti normaalia enemmän (esim. harjoitusmateriaalin eriyttäminen
eri koulutusohjelmien opiskelijoille), lisätyön korvaamisesta sovitaan etukäteen opetuksen järjestäjän
kanssa.
3) Luentopalkkioon sisältyy ensimmäisen kuulustelun ja sen uusinnan tenttikysymysten laatiminen sekä 3
x luentotuntimäärää vastaavan vastauspaperimäärän korjaaminen ilman erilliskorvausta. Em. määrän
ylittävistä korjattavista vastauksista maksetaan 7 e / opiskelija
4) Opintojakson päätteeksi järjestettävästä kolmannesta tenttikerrasta maksetaan tentaattorille sekä
laadinta että korjaukset.
5) Jos opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna, tentaattorille maksetaan kaikki laadinnat ja
korjaukset.

