
Avoimen yliopisto-opetuksen tuntiopetuspalkkiot 1.6.2021 alkaen
Opettaja ei voi laskuttaa tekemästään opetustyöstä esimerkiksi toiminimensä tai oman
yrityksensä kautta.

OPETUS

Palkkioihin sisältyy korvaus kaikesta opetustehtävään liittyvästä oheis- ja valmistelutyöstä,
ml.  perehtyminen eri laitteistojen käyttöön.

TENTIT

Korvaus €
Perustutkinto-opetukseen tai vastaavaan opetukseen liittyvien
osatentit

5–7 €/kpl

Tuntiopettajalle korjaustehtävistä maksettava palkkio; voidaan
maksaa siltä osin kuin korjaustehtäviä on enemmän kuin
kolminkertainen määrä opetustunteja

5–12 € / määritellyn määrän
ylittävä

opiskelija *
Kirjallisuustentti, ryhmätentti 9,40 €/kpl
Tenttikysymysten laadinta 36 €/tentti **
Tenttivalvonta 14 €/tunti

 *) Mikäli tentaattoreita on enemmän kuin yksi, jaetaan enimmäissumma 12,00 €
tenttikysymysten määrällä ja maksetaan tentaattoreille palkkio sen mukaan, montako
kysymystä kukin on laatinut.

**) Tenttikysymysten laadintapalkkio on tenttikohtainen, ei tentaattorikohtainen. Mikäli
tentissä on useampi tentaattori, palkkiosumma jaetaan tasan heidän kanssaan/tentti.

Pääsääntöisesti tenteistä maksetaan kirjallisuustentin kappalekohtainen korvaus. Kun
kyseessä on
työmäärältään vähäinen ja/tai mekaaninen vastausten tarkistus (esim. biologian
lajituntemus), käytetään tehtävään soveltuvaa osatenttikorvausta.

Mikäli kirjallisuustentti on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti kirjallisena tehtävänä,
palkkio on sama kuin kuulustelusta. Jos luentokuulustelu oheiskirjallisuuksineen korvataan
kirjallisella tehtävällä, siitä ei makseta erillistä korvausta.

Tenttikysymysten laadinnasta ei makseta korvausta uudelleen, jos käytössä on laajempi
kysymyspatteristo, jota ei uusista. Opetussuunnitelmien pysyessä samana on hyvä
käytäntö kysyä opettajalta, onko tarvetta tenttikysymysten päivittämiseen.

Ilman
kuulusteluja

Kuulustelun
kanssa

Verkko-opetus ja
tuutorointi

erikoisasiantuntija
– vain ammatilliset kurssit

sopimuksen
mukaan

sopimuksen
mukaan

sopimuksen
mukaan

professori, dosentti 50,96–98,62 € 59,84–114,13 € 50,96–86,42 €
tohtorin tutkinto 43,23–81,98 € 49,86–95,30 € 43,23–72,02 €
lisensiaatin tutkinto 37,67–60,93 € 43,23–70,91 € 37,67–55,39 €
korkeakoulututkinto 32,13–49,86 € 37,67–57,64 € 32,13–44,32 €
muu 27,70–46,54 € 32,13–53,18 € 27,70–41,00 €



KIRJALLISET TEHTÄVÄT

Referaatti, essee jne.

Opintopiste Sivumäärä Korvaus €/
kirjallinen palaute

Korvaus €/
ilman kirjallista palautetta

2 3–5 9,40 € 7,10 €
3–4 5–9 11,80 € 9,40 €
5–6 10–15 14,10 € 11,80 €
7  15 16,50 € 14,10 €

Harjoitusaineen tai kandidaatin
tutkielman tarkastus

18 €

Kirjallisista tehtävistä maksettava korvaus sisältää tehtävän numeerisen tai sanallisen
arvioinnin tai lisäksi myös kirjallisen palautteen, jolloin korvaus on korkeampi.
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