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VAASAN YLTOPISTON AVOTMEN YLIOPISTON OPETUS-, TARKASTUS- JA TUTOROINTIPALKKIOT 01.08.2022 ALKAEN
Palkkiot perustuvat Vaasan yliopiston 27.8.2018 antamaan rehtorin päätökseen (Dnro 276511.3212018)

Tuntiopettaja n pätevyys
(käytetään lähinnä soveltuvaa nimikettä)

Perustasoinen opetus
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Tutkimusjohtaja
Yliopistonlehtori, yliopisto-

tutkija (tohtori)
Tutkijatohtori ( lisensiaatti)
Päätoiminen tuntiopettaja,
yliopisto-opettaja (ma isteri)

Muu tutkinto (kandidaat-

tileitutkintoa)

Tuntipalkka määritellään huomioiden varsinaisen opetustunnin (45min) lisäksi aika, joka kuluu opetuksen
liitännäistehtäviin. Tuntipalkkaan sisältyvät opetuksen valmistelu, opintosuoritusten arviointi, opiskelijoiden
ohjaus, opiskelijapalaute opintojaksoista sekä mahdolliset vastaanottotururit. Mikäli opintojaksoon sisältyy
tenttejä, sisältyy tuntipalkkioon kolmen tenttikerran tenttivastausten arviointi.
Opetuksen toteuttamiseen liittyvät erilaiset, luento-opetuksesta poikkeavat opetusmuodot, kuten verkkomonimuoto-opetus, pyritään suhteuttamaan luento-opetukseen.
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Palkkiot opetukseen liittwistä tehtävistä
Muista kuin tuntipalkkioon sisältyvistä tehtävistä maksetaan seuraavasti:
7-16 e
Kirj allisten tehtävien (raportit, harj oitustyö, ryhmätyö, tms. ) tarkistus
. laajat esseet ja seminaarityöt,laajuus väh. 18-30 tekstisivua
16€
r esseet ja muut kirjalliset tehtävät, laajuus 8-17 sivua
11€
r muut harjoitustehtävät, laajuus 1-7 sivua
7C
(tekstisivuihin eivät kuulu kansilehdet, sisällysluettelo eikä lähdeluettelo)

Tentin

o

korjaus

n

e

Jos tarkastajia on useampia, kunkin korvaus määräytyy ao. tenttiä
varten laadittuj en kysymysten j a tarkastaj ien lukumäärän suhteessa.

35 €/koe

Tentin laatiminen
Tentin valvonta

14,50 €/tunti

Yksilöohjaus opintoj en tasosta riippuen (perusopinnot, esim.gradu)

14-30 €/tunti

Opetuksen konsultointipalkkio
Konsultoinnissa ko. jaksoa pitävä yliopiston opettaja ohjeistaa paikallista opettajaa jakson pitämisessä Vaasan yliopiston vaatimusten mukaisesti. Konsultoinnista maksetaan 50 % opetuspalkkiotaulukon muun opetuksen mukaan*.

Muut tuntitvöt
Tuntipalkkio muusta kuin opetustehtävästä on henkilön kuukausipalkka jaettuna luvulla 153, opetusmateriaalin valmistuksessa kuitenkin enintään puolet siitä mitä kyseisestä opetuksesta maksettaisiin.

Avoin yliopisto käyttää sivutoimisten tehtävien palkkiota sivukuluineen korvatessaan kokonaistyöaikaan sisältyvää opetusta akateemisille yksiköille/oppiaineille.
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