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Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön erilaisia työaikoja ja työsuhteita 

käsittelevä kysely 

Työelämän muutos heijastelee myös työsuhteiden luonteen ja työaikojen vaihteluna. 1.3.2018 

voimaantulleessa yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa sovittiin työryhmästä, joka tarkastelee 

hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vaihtelevaa työaikaa ja epätyypillisiä työsuhteita. Pyrimme 

selvittämään kuinka yleisiä opetusalan hallinto- ja tukipalvelutehtävissä ovat esimerkiksi 

työsopimukset, joissa työaika on sovittu vaihtelevaksi, osa-aikatyö tai vuokratyövoiman käyttö.  

Osana työryhmätyöskentelyä sopijajärjestöt ovat laatineet työantajan edustajille suunnatun kyselyn, 

joka toimii jatkotyöskentelyn pohjana ja auttaa kehittämään työehtoja vastaamaan työelämän 

muutostarpeita.  

Pyydämme oppilaitokseen johtoon, hallintoon tai talouteen kuuluvaa henkilöä vastaamaan alla 

olevan linkin kautta oheiseen kyselyyn 11.6.2018 mennessä.  

 

Hyvää kesää! 

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

Sivistystyönantajat 

 

Lisätietoja: Harri Hietala, harri.hietala@sivistystyonantajat.fi 

 

 

TAUSTA 

Oppilaitos: 

- peruskoulu, lukio ja/tai aikuislukio 

- kansan-, kansalais- tai työväenopisto 

- opintokeskus tai kesäyliopisto 

- urheiluopisto 

- musiikkioppilaitos 

- kuvataidekoulu tai monitaiteellinen koulu 

- ammatillinen oppilaitos 

- ammattikorkeakoulu 

 

Henkilöstömäärä yhteensä 31.3.2018 (eriteltynä naiset ja miehet): 

- opetushenkilöstö                                    _________ 

- hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö        _________ 

- yhteensä                                                   _________ 
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***** 

 

HTP-HENKILÖSTÖN TYÖSUHTEIDEN MUODOT 

 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä työsuhteiden mukaan 31.3.2018 (eriteltynä naiset ja 

miehet): 

- toistaiseksi voimassaolevat              _______ 

- määräaikaiset                                     _______ 

- yhteensä                                              _______ 

 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrät määräaikaisten työsuhteiden pituuden mukaan 31.3.2018 

(eriteltynä naiset ja miehet): 

- alle kuukauden                                       _______ 

- 1 - 3 kk                                                     _______ 

- 4 - 6 kk                                                     _______ 

- 7- 12 kk                                                    _______ 

- yli vuoden mutta enintään 2 vuotta   _______ 

- yli 2 vuotta                                              _______ 

 

Minkälaisissa tehtävänimikkeissä määräaikaisia tehtäviä on ollut: 

 

Valitse kolme yleisintä määräaikaisuuden perustetta:  

- opintovapaasijaisuus 

- perhevapaasijaisuus 

- vuorotteluvapaasijaisuus 

- sairauslomasijaisuus 

- harjoittelu 

- toisen tehtävän hoitaminen 

- toiminnan vakiintumattomuus 

- projekti 

- työntekijän oma pyyntö 

- muu syy, mikä? ___________ 

- muu syy, mikä? ___________ 

 

***** 
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Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä työsuhteiden mukaan 31.3.2018 (eriteltynä naiset ja 

miehet): 

- kokoaikaiset                  _______ 

- osa-aikaiset                   _______ 

- yhteensä                        _______ 

 

Osa-aikaisen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä työsuhteiden työajan mukaan (eriteltynä 

naiset ja miehet): 

- alle 10 tuntia                          _______ 

- 10-19 tuntia                            _______ 

- vähintään 20 tuntia               _______ 

 

Minkälaisissa tehtävänimikkeissä osa-aikaisia tehtäviä on ollut: 

 

Valitse kolme yleisintä osa-aikaisuuden perustetta: 

- osittainen sairausvapaa 

- osittainen työkyvyttömyyseläke 

- osittainen hoitovapaa 

- osa-aikaeläke 

- osittain varhennettu vanhuuseläke 

- tuotannollis-taloudellisilla perusteilla osa-aikaistettu 

- työntekijän oma pyyntö 

- tehtävä on perustettu osa-aikaisena 

 

Onko osa-aikaiselle työntekijälle tarjottu lisätyötä? 

- kyllä, ja sille on löytynyt ottajia 

- kyllä, mutta sille ei ole löytynyt ottajia 

- ei, koska lisätyötä ei ole ollut tarjota 

- en osaa sanoa 

 

***** 
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Oliko oppilaitoksessa tuntipalkkaista hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 31.3.2018?  

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, kuinka monta tuntipalkkaista työntekijää oli työsuhteen pituuden mukaan (eriteltynä naiset 

ja miehet)? 

- alle kuukauden                                            ________ 

- 1 - 3 kk                                                          ________ 

- 4 - 6 kk                                                           ________ 

- 7- 12 kk                                                         ________ 

- yli vuoden mutta määräaikainen              ________ 

- toistaiseksi voimassa oleva työsuhde      ________ 

- yhteensä                                                       ________ 

 

***** 

 

Nollatuntisopimus on työsopimus, jossa minimityöajaksi on sovittu 0 tuntia ja työntekijän tuntimäärä 

vaihtelee tarjolla olevan työn mukaan.  

Oliko oppilaitoksessa hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön nollatuntisopimuksia voimassa 31.3.2018?  

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, sopimusten lukumäärä 31.3.2018 (eriteltynä naiset ja miehet)?           _______ 

Jos kyllä, miksi on päädytty tekemään nollatuntisopimuksia? 

Jos kyllä, minkälaisissa tehtävänimikkeissä nollatuntisopimuksia on ollut: 

 

 

***** 
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Vaihtelevan työajan työsopimus on sopimus, jossa työaika vaihtelee sovittujen työaikarajojen välissä 

ja minimityöaika on suurempi kuin 0 (esim. 10-20 tuntia/kk).  

Oliko oppilaitoksessa hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vaihtelevan työajan työsopimuksia voimassa 

31.3.2018?  

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, sopimusten lukumäärä 31.3.2018 (eriteltynä naiset ja miehet)?       _________ 

Jos kyllä, miksi on päädytty tekemään vaihtelevan työajan työsopimuksia? 

Jos kyllä, minkälaisissa tehtävänimikkeissä vaihtelevan työajan työsopimuksia on ollut: 

 

***** 

 

Onko oppilaitos käyttänyt hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävissä vuokratyövoimaa viimeksi 

kuluneen 12 kk aikana? 

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, vuokratyövoiman hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtävissä tekemien työpäivien 

lukumäärä viimeksi kuluneen 12 kk aikana (arvio)?   ________ 

Jos kyllä, minkälaisia tehtävänimikkeitä vastaavissa tehtävissä vuokratyövoimaa on ollut viimeksi 

kuluneen 12 kk aikana: 

 

***** 
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Oletteko käyttäneet alihankintana tehtyä, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tehtäviin liittyvää, työtä 

(huomioi myös toiminimellä laskuttaneet) kuluneen 12 kk aikana? 

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, mitä toimintaa (esim. ravintolatoiminta, kiinteistöhuolto) tai työtehtäviä koskien: 

 

***** 

 

Onko oppilaitoksessa käytössä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsopimuksissa opetuksettomaan 

aikaan kohdistuvaa, palkanmaksun ja työnteon keskeytykseen liittyvää, keskeytysehtoa? 

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

 

*** 

 

Jos kyllä, kuinka monella henkilöllä on keskeytysehto? 

Jos kyllä, onko keskeytysehtoja lisätty työsopimuksiin työsuhteen kestäessä? 

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 

Jos kyllä, millä perusteella? 

- tuotannollis-taloudellinen peruste 

- henkilön suostumus  

- muu peruste, mikä? ____________ 

Jos kyllä, lomautettiinko työntekijöitä opetuksettomana aikana ennen keskeytysehdon 

lisäämistä?  

- kyllä 

- ei 

- en osaa sanoa 


