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Kilpailukykysopimuksen sisältö 

• Keskusjärjestöt saavuttivat kilpailukykysopimuksesta 
neuvottelutuloksen 29.2.2016

– Tavoitteena yksikkökustannusten alentaminen 
pysyvästi 3,45 %-yksikköä

Kilpailukykysopimuksen rakenteelliset muutokset

1. Vuosityöaikaa pidennettiin keskimäärin 24 tunnilla

– Tarkempi toteuttamistapa sovittiin liittokohtaisissa 
työehtosopimusneuvotteluissa



Kilpailukykysopimuksen sisältö

2. Julkisen sektorin lomarahan leikkaaminen 30 %

• Tyhjentävä lista: kunta, valtio, Kela, Keva ja Suomen 
Pankki 

– Ei koske Sivistystyönantajien jäseniä

• Leikkaus koskee vuosia 2017-2019

• Julkisen sektorin lomarahojen alentamisella 
rahoitetaan kaikille työnantajille tuleva 
sosiaaliturvamaksun alentaminen

– Ei siis varsinaisesti kevennä julkisen sektorin 
lomarahataakkaa



Kilpailukykysopimuksen sisältö

Paikallisen sopimisen edellytysten lisääminen

• Keskusjärjestösopimuksessa edellytettiin alakohtaiset 
tarpeet huomioiden ottamaan työehtosopimuksiin 
määräykset seuraavista paikallista sopimista 
koskevista asioista:

– Selviytymislauseke

– Luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen

– Paikallisen sopimisen voimaantulo ilman liittotason 
hyväksyntää

– Työaikapankkijärjestelmän käyttöönottaminen



Kilpailukykysopimuksen sisältö

• Sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen

1. Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja alennetaan 
porrastetusti vuosina 2017-2020 yhteensä 1,20 % -
yksikköä 

2. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan 
vuosina 2017-2018 porrastetusti yhteensä 0,85 % -
yksikköä 

– Maksuvastuuta siirretään työntekijöille

– Budjettiriihen päätöksellä näiden maksujen 
alennuksesta tuleva hyöty kerätään koulutuksen 
järjestäjiltä valtiolle 



Kilpailukykysopimuksen sisältö

• Sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen

3. Sosiaaliturvamaksu

– Työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan seuraavasti:

• Alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille rakenteellisista 
toimista ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen 
rahoitusvastikemuutoksista syntyvillä säästöillä

• Maksujen alennuksesta tuleva hyöty kerätään koulutuksen 
järjestäjiltä valtiolle



Kilpailukykysopimuksen sisältö

Muutosturva ja työterveyshuolto

• Taloudellisella ja tuotannollisella perusteella 
irtisanotulle työntekijälle, jonka työsuhde ollut 
voimassa vähintään viisi vuotta

– Koulutuskorvaus, joka vastaa työntekijän yhden 
kuukauden palkkaa

– Oikeus työterveyshuoltoon 6 kk 
työntekovelvollisuuden päättymisestä

– Koskee työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijää

• Muutokset vielä työryhmävalmistelussa



Muutokset työaikaan 
yksityisellä opetusalalla 
sopimuskaudella 
1.2.2017 – 31.1.2018



Muutokset työaikaan sopimuskaudelle 

1.2.2017 – 31.1.2018
• Hallinto ja tukipalveluhenkilöstö

– 24 tunnin vuosittainen työajan lisäys

– Pysyvä muutos työaikaan

• Opetushenkilöstö

– Vuosittaisen työajan lisäys 24 tuntia vastaavasti kuin 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä

– Muutokset pysyviä

– Toteutustapa vaihtelee oppilaitosryhmittäin 

– Työajan lisäyksen määrään vaikuttaa työsuhteen 
muoto ja kesto



Muutokset hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstön 
työaikaan sopimuskaudella 
1.2.2017 – 31.1.2018



Työajan lisäyksen toteuttaminen

• Tulee voimaan 1.2.2017

• TES-osapuolten yhteinen sopimus, joka koskee 
kaikkia

– Työajan lisääminen tulee automaattisesti, eli ei 
edellytä työsopimusten muuttamista

– Työsopimuspohjat päivitettävä!

• Työnantaja määrää työajan sijoittumisen

• Voidaan teettää päivittäin tai sijoittaa määrätyille 
päiville

• Tasoittumisjakson aikana tasoitus keskimääräiseen 
enimmäistyöaikaan



Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työajan 

lisäys
• Työajan pidennys toimistotyössä 

– Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin 
enintään 7 tuntia 21 minuuttia tuntia vuorokaudessa ja 
enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa

• Työajan pidennys muussa kuin toimistotyössä 

– Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on 
enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja yövuorossa 
enintään 10 tuntia ja enintään 38 tuntia 45 minuuttia 
viikossa. 



Muutokset tasoittumisjakson työaikaan

• Työajan tulee tasoittua toimistotyössä 36 tuntiin 45 
minuuttiin tasoittumisjakson kuluessa

• Työajan tulee tasoittua muussa kuin toimistotyössä 
38 tuntiin 45 minuuttiin tasoittumisjakson kuluessa

• Päivittäinen enimmäistyöaika

– Toimistotyössä tilapäisesti enintään 8 tuntia 21 
minuuttia

– Muussa kuin toimistotyössä enintään 9 tuntia ja 
yövuorossa 10 tuntia 



Muutokset tasoittumisjakson työaikaan

• Työsopimuksen päättyessä kesken tasoittumisjakson korotettu 
palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti, jos 
keskimääräinen työaika 36 tuntia 45 min / 38 tuntia 45 min 
ylittyy

• Keskimääräisen työajan jäädessä alle 36 tuntia 45 min / 38 
tuntia 45 min, vähennetään palkka työehtosopimuksen 
mukaisesti 

• Tuntiperusteisten työaikakorvausten kk-palkan jakajiin ei 
muutoksia
– Toimistotyössä kk-palkan jakaja on 153
– Muussa kuin toimistotyössä kk-palkan jakaja on 163



Osa-aikainen työntekijä

• Työajan pidennys koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä

– Osa-aikaisuuden suhteessa täyteen työaikaan

• Jos työaika on määritelty prosentuaalisesti täydestä 
työajasta, työaika muuttuu automaattisesti 1.2.2017 
alkaen

• Jos työaika on määritelty työsopimuksessa tunteina, 
lasketaan sen osuus nyt voimassa olevasta 
enimmäistyöajasta (36,25 t / 38,25 t) ja työaika  muuttuu 
tämän mukaisena automaattisesti 1.2.2017 alkaen
– Esim. Työajaksi sovittuna toimistotyössä 30 t / vko

– 30 t = 82,8 % 36,25 tunnista

– Uusi työaika = 82,8 % × 36,75 tuntia = 30,4 t ~ 30 t 24 min 

– Palkkaan ei muutosta



Osa-aikainen työntekijä

• Osa-aikaisen työntekijän palkka ei voi vähentyä työajan lisäyksen 
johdosta

– Lähtökohtana on, että työajan lisäys koskee kaikkia ja 
toteutetaan

– Jos työntekijälle ei voida osoittaa lisää työtä tai sitä voidaan 
tarjota vähemmän kuin työehtosopimuksen mukainen uusi 
työaika olisi, hänen palkkansa ei voi alentua

– Esim. työaika toimistotyössä 30 t / vko, palkka suhteessa 
36,25 t / vko

• Työajan lisäys olisi 1.2.2017 alkaen 24 min / vko

• Jos lisää työtä ei ole tarjolla, palkka on maksettava entisen 
suuruisena



Muutokset 
opetushenkilöstön työaikaan 
sopimuskaudella 
1.2.2017 – 31.1.2018



Työajan lisäyksen toteuttaminen
• Tulee voimaan 1.2.2017

– Työajan lisäys voidaan teettää 1.2.2017 alkaen

• TES-osapuolten yhteinen sopimus, joka koskee kaikkia

– Työajan lisäys tulee automaattisesti, ei siis edellytä 
työsopimuksen muuttamista

• Työajan lisäyksen toteuttaminen vaihtelee oppilaitosryhmittäin



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
• Opettaja (lehtori / toimenhaltija) ja päätoiminen tuntiopettaja

– Työajan lisäys 24 tuntia toteutetaan käyttämällä työaika esimerkiksi 
suunnittelu- ja kehittämistyöhön, opettajan osaamisen kehittämiseen, 
koulukohtaiseen opetuksen suunnitteluun ja arviointityöhön tai 
muuhun opettajan työhön

– Pääsääntö: laskennallinen työajan lisäys enintään 2 tuntia / 
kalenterikuukausi tai 30 min / kalenteriviikko

– Vain lukuvuoden työajaksi otetulla työajan lisäys enintään 20 tuntia 

– Kevät 2017 

• Työajan pidennys on 12 tuntia, jos opetustuntimäärä on vähintään 
keskimäärin 16 tuntia viikossa ja työsuhde voimassa lukuvuoden 
loppuun

• Vain lukuvuoden työajaksi otetulla työajan lisäys enintään 8 tuntia



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset

• Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja, jonka työaika alle keskimäärin 16 
tuntia viikossa, voidaan teettää vastaava osuus 24 tunnista kuin hänen 
opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen

– Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin hänen 
opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen 
pituuteen

– Sovelletaan myös yhteispäätoimisiin



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
• Työajan käyttö

– Enintään 6 tuntia enintään yhtenä erillisenä työpäivänä, joka voi olla 
lauantai oppilastyövuoden sisällä

• Ei voi sijoittaa  lauantaille keväällä 2017

– 6 tuntia ylimenevä osa oppilastyövuoden sisällä ma-pe työaikaa 
pidentämällä 

– Ei voi käyttää opetukseen tai opetusvelvollisuuteen luettaviin tai 
erikseen korvattaviin tehtäviin, jotka on määritelty korvattaviksi 
työehtosopimuksella 

– Jos työehtosopimuksesta ei löydy korvausperustetta tehtävälle, voidaan 
se jatkossa korvata edellä mainitulla työajalla



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
Lehtori / toimenhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja

– Pääsääntönä työajan lisäys  enintään 2 tuntia /  kalenterikuukausi ja 
tarvittaessa lasketaan 30 min / kalenteriviikko

1. Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja, työsuhde voimassa  
10.8.2017 – 15.2.2018, opetustuntimäärä 16 viikkotuntia 

• 2 tuntia jokaiselta työsuhteen voimassaolokuukaudelta

– 7 kokonaista kuukautta = 14 tuntia

• 30 min jokaiselta työsuhteen voimassaoloviikolta

– 28 kalenteriviikkoa = 14 tuntia

» Jos työsuhde alkaisi 1.8, olisi työajan lisäys myös 14 tuntia, 
vaikka kalenteriviikkoja on enemmän, koska enintään 2 
tuntia / kalenteri-kk



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset

Lehtori / toimenhaltija tai päätoiminen tuntiopettaja, jolla opetusta 
keskimäärin alle 16 viikkotuntia

– voidaan teettää vastaava osuus 24 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 
tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen

24h ∗ ka.opetustunnit16 ∗ työsuhteen kalenterikk12
Tai ka. opetustunnit16 ∗ 0,5 ∗ työsuhteen voimassaolon kalenteriviikot

1. Yhteispäätoiminen tuntiopettaja, opetustuntimäärä keskimäärin 8 
tuntia koko lukuvuoden ja työsuhde voimassa toistaiseksi 

– 24 tuntia × 8 tuntia / 16 tuntia = 12 tuntia

– Voidaan teettää 12 tuntia 



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
Lehtori / toimenhaltija tai päätoiminen tuntiopettaja, jolla opetusta 
keskimäärin alle 16 tuntia / vko

2. Lehtori, opetustuntimäärä 14 viikkotuntia, työsuhde voimassa toistaiseksi ja 
päättyy 31.3.2018 (8 kk)

– 24 tuntia × 14 tuntia / 16 tuntia = 21 tuntia

– 21 tuntia / 12 kk × 8 kk = 14 tuntia

– Voidaan teettää 14 tuntia 

3. Lehtori, osa-aikainen opetustuntimäärä 8 tuntia toukokuun loppuun, täysi 
palkka kesäajalta (esim. osittainen hoitovapaa), ja työsuhde voimassa toistaiseksi 

– 8 tuntia / 16 tuntia × 2 tuntia × 10 kk (elo - toukokuu) = 10 tuntia 

– 2 tuntia / kk kesä- ja heinäkuulta = 4 tuntia 

– Voidaan teettää 14 tuntia 



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
Lehtori / toimenhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja

– Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin hänen opetustuntimääränsä 
on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen (1.2.2017 alkaen)

12 * 
ka.opetustunnit16 ∗ työsuhteen kalenterikk6

Tai ka. opetustunnit16 ∗ 0,5 ∗ työsuhteen voimassaolon kalenteriviikot
1. Esim. määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja, 13.2.2017 – 30.4.2017, 

keskimääräinen viikkotuntimäärä ko. ajanjaksolla 13 t / vko

• 13 tuntia / 16 tuntia x 30 min x 11 kalenteriviikkoa = 4,46 ~ 4,5 tuntia



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
Sivutoimiset tuntiopettajat

– Voidaan teettää vastaava osuus 24 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 tunnista 
suhteutettuna työsuhteen pituuteen

24h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot
– Esim. 8 viikkotuntia, määräaikainen 10.8.2017 – 19.12.2017, työsuhteen aikana 20 

työviikkoa

• 24 tuntia × 8 tuntia / 16 tuntia  = 12 tuntia
• 12 tuntia × 20 työviikkoa / 38 työviikkoa =  6,31 ~ 6,5 tuntia

Tai 
• 2,37 × työsuhteen opetustuntimäärä / 60
• 2,37 × 8 × 20 / 60 = 6,32 ~ 6,5 tuntia

– Käytetty kerroin: 1440 minuuttia / (16 tuntia x 38 työviikkoa) = 2,37 minuuttia 
lisää työtä per opetustunti 

(aikuislukiossa 1440 minuuttia / (16 tuntia x 33 työviikkoa) = 2,73)



Lukio- ja perusopetus, eräät ammatilliset 

oppilaitokset ja kauppaoppilaitokset
Sivutoimiset tuntiopettajat

• Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin hänen 
opetustuntimääränsä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen 
(1.2.2017 alkaen)

12 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikot 1.2.2017 alkaenoppilaitoksen työviikot 1.2.2017 alkaen
Tai

2,37 × työsuhteen opetustuntimäärä / 60



Lukio- ja perusopetus

• Oppilaan ohjauksen lehtorin sidottu vuosityöaika 1224 tuntia 
vuodessa

– Opetusta enintään 494 tuntia

– Työajan pidennys 24 tuntia

– Opetusvelvollisuutta ei lisätty



Opetusvelvollisuustyöajassa olevat 

kansanopistot
• Opettajan muu työvelvollisuus , jos opetusvelvollisuus on ¾  

kokonaistyövelvollisuudesta, on 339 tuntia vuodessa

– 24 tunnin lisäystä ei voi käyttää opetukseen

• Keväällä 2017 työajan pidennys on 12 tuntia, jos työsuhde on 
voimassa kevään koko työajan (1.2 2017 alkaen) 

– Osa-aikaiselle suhteessa täyteen työaikaan

– Määräaikaiselle lisäksi suhteessa työsuhteen kestoon

– 12h ∗ työsopimuksenmukainenmuun työn velvollisuus339 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot



Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

• Vuosityöaika on 1624 tuntia siten, että 203-406 tunnin osalta opettaja saa 
valita työajan ja paikan

• Pääsääntö: työaika laskennallisesti 40,6 työtuntia / työviikko

• Keväällä 2017 

– Työajan lisäys 12 tuntia, jos työsuhde voimassa lukuvuoden loppuun

– Määräaikaisella työajan lisäys 0,6 tuntia jokaiselta työsuhteeseen 
sisältyvältä työviikolta

• Työaikasuunnitelma voidaan työnantajan aloitteesta tehdä 1704 tunniksi

• Vapaajaksojen määrä säilyy ennallaan

– Esim. vuosityöajassa 1624 tuntia on vapaajaksoja yhteensä 12 viikkoa ja 
vuosityöajassa 1704 tuntia on vapaajaksoja yhteensä 10 viikkoa.



Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

• Mikäli työnantaja määrää opettajalle työtä useammalle kuin 
40 työviikolle (1624 tuntia), tulee opettajalle maksaa kutakin 
ylimääräistä täyttä työviikkoa kohden yhden viikon palkka

– Yhden viikon palkka = vuosiansio / 1624 x 40,6 



Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot
Osa-aikaiset vuosityöajassa olevat opettajat

• Jos opettajan vuosityöaika on sovittu pienemmäksi kuin 1624 tuntia, palkka 
määräytyy vastaavassa suhteessa 1624 tuntiin.

– Pöytäkirjamerkintä:

31.1.2017 voimassa olevissa osa-aikaisissa työsuhteissa palkka ei tämän 
määräyksen johdosta alene.

• Esimerkki: Opettajalla on 1200 tunnin vuosityöaika. Kilpailukykysopimuksen 
mukaisesti sovitun työajan lisäyksen johdosta hänen vuosityöaikansa pitenisi 
18 tuntia. Jos opettajalle ei voida osoittaa lisää työtä tai sitä voidaan tarjota 
alle 18 tuntia, hänen palkkansa ei alene.

– Työaikaa lisätään samassa suhteessa kuin nykyinen työaika on 1600 tunnista

• Esim. Työaika 1200 tuntia = 75 % 1600 tunnista, työajan lisäys 75% 24 
tunnista = 18 tuntia, jolloin uusi työaika 1218 tuntia

• Palkkaa ei voida alentaa, jos työaika säilyy ennallaan

– Uusissa työsuhteissa TES:n vähimmäispalkka sisältää 1624 tuntia työtä



Kansalais- ja työväenopistot

• Opettajan muun työn velvollisuus on 374 tuntia työvuodessa

• Keväällä 2017 työajan pidennys on 12 tuntia, jos työsuhde on 
voimassa kevään koko työajan (1.2 2017 alkaen) 

– Osa-aikaiselle suhteessa täyteen työaikaan

– Määräaikaiselle lisäksi suhteessa työsuhteen kestoon

12h ∗ työsopimuksen mukainen muun työn velvollisuus374 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot



Tuntiopettajat (kansanopistot, kansalais- ja 

työväenopistot) sekä opintokeskukset
Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle voidaan määrätä 
opetuksen ja muun työvelvollisuuden lisäksi 24 tuntia työnantajan määrittelemiä tehtäviä 
lukuvuodessa.

– Jos työsuhde voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena koko lukuvuoden, työajan lisäys 
24 tuntia 
• Keväällä 2017 työajan lisäys 12 tuntia

– Vain lukuvuoden työajaksi otetulla työajan lisäys enintään 20 tuntia
• Keväällä 2017 työajan lisäys enintään 8 tuntia

• Pääsääntö: työajan lisäys on enintään 2 tuntia / kuukausi tai 30 min / 
kalenteriviikko

• Työ voi olla esim. suunnittelu- ja kehittämistyötä, opettajan osaamisen kehittämistä, 
koulukohtaista opetuksen suunnittelu/arviointityötä tai muuta opettajan työtä 
– Enintään 6 tuntia enintään yhtenä erillisenä työpäivänä, joka voi olla lauantai 

oppilastyövuoden sisällä
• Ei voi olla lauantaina keväällä 2017

– 6 tuntia ylimenevä osa oppilastyövuoden sisällä ma-pe työaikaa pidentämällä 



Tuntiopettajat (kansanopistot, kansalais- ja 

työväenopistot) sekä opintokeskukset
Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle vastaava osuus 24 tunnista 
kuin opetustuntimäärä on 16 tunnista ja määräaikaisilla lisäksi suhteutettuna 
työsuhteen kestoon

24 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot
Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 
tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen (1.2.2017 alkaen)

12 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikot 1.2.2017 alkaenoppilaitoksen työviikot 1.2.2017 alkaen



Urheiluopistot

• Vuosityöaika on 1624 tuntia siten, että enintään 406 tunnin osalta 
opettaja saa valita työajan ja paikan

• Pääsääntö: työaika laskennallisesti 40,6 työtuntia / työviikko

• Keväällä 2017 

– Työajan lisäys 12 tuntia, jos työsuhde voimassa lukuvuoden 
loppuun

– Määräaikaisella työajan lisäys 0,6 tuntia jokaiselta työsuhteeseen 
sisältyvältä työviikolta

• Mikäli sovitaan yli 1624 (enintään 1704) tunnin vuotuisesta 
työajasta, maksetaan kultakin 1624 tunnin ylittävältä täydeltä 
työviikolta yhden viikon palkka (2,5 % vuotuisesta palkasta)

• Vapaajaksojen määrä ennallaan, 10 vapaajaksoviikkoa



Urheiluopistot
Osa-aikaiset vuosityöajassa olevat opettajat
• Jos opettajan vuosityöaika on sovittu pienemmäksi kuin 1624 tuntia, 

palkka määräytyy vastaavassa suhteessa 1624 tuntiin.
– Pöytäkirjamerkintä:

31.1.2017 voimassa olevissa osa-aikaisissa työsuhteissa palkka ei 
tämän määräyksen johdosta alene.
• Esimerkki: Opettajalla on 1200 tunnin vuosityöaika. 

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti sovitun työajan lisäyksen johdosta 
hänen vuosityöaikansa pitenisi 18 tuntia. Jos opettajalle ei voida 
osoittaa lisää työtä tai sitä voidaan tarjota alle 18 tuntia, hänen 
palkkansa ei alene.

– Työaikaa lisätään samassa suhteessa kuin nykyinen työaika on 1600 
tunnista
• Esim. Työaika 1200 tuntia = 75 % 1600 tunnista, työajan lisäys 75% 

24 tunnista = 18 tuntia, jolloin uusi työaika 1218 tuntia
• Palkkaa ei voida alentaa, jos työaika säilyy ennallaan

– Uusissa työsuhteissa TES:n vähimmäispalkka sisältää 1624 tuntia työtä



Urheiluopistojen tuntiopettajat

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle 
opetuksen ja muun työvelvollisuuden lisäksi 24 tuntia työnantajan määrittelemiä 
tehtäviä lukuvuodessa.

– Jos työsuhde voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena koko lukuvuoden, työajan 
lisäys 24 tuntia 
• Keväällä 2017 työajan lisäys 12 tuntia

– Vain lukuvuoden työajaksi otetulla työajan lisäys enintään 20 tuntia
• Keväällä 2017 työajan lisäys enintään 8 tuntia

• Pääsääntö: työajan lisäys on enintään 2 tuntia / kuukausi tai 30 min / 
kalenteriviikko

• Esimerkiksi suunnittelu- ja kehittämistyötä, opettajan osaamisen kehittämistä, 
koulukohtaista opetuksen suunnittelu/arviointityötä tai muuta opettajan työtä 
– Enintään 6 tuntia enintään yhtenä erillisenä työpäivänä, joka voi olla 

lauantai oppilastyövuoden sisällä
– 6 tuntia ylimenevä osa oppilastyövuoden sisällä ma-pe työaikaa 

pidentämällä 



Urheiluopistojen tuntiopettajat

Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle vastaava osuus 24 tunnista 
kuin opetustuntimäärä on 16 tunnista ja määräaikaisilla lisäksi suhteutettuna 
työsuhteen kestoon

24 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot
• Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 

tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen (1.2.2017 alkaen)

12 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikot 1.2.2017 alkaenoppilaitoksen työviikot 1.2.2017 alkaen



Musiikkioppilaitokset
• Opettajien muu työ 114 tuntia

– Muun työn määräykset muutoin ennallaan

– Keväällä 2017 
• Muuta työtä 12 tuntia, jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena  

1.2.2017  alkaen koko lukukauden työajan

• Päätoimiset tuntiopettajat 

– Muuta työtä 24 tuntia lukuvuodessa, jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai 
määräaikaisena koko lukuvuoden

– Vain lukuvuoden työajaksi otetulla muuta työtä enintään 20 tuntia

– Keväällä 2017 

• Muuta työtä 12 tuntia jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai 
määräaikaisena  vähintään lukuvuoden loppuun 

• Vain lukuvuoden työajaksi otetulla muuta työtä enintään 8 tuntia

• Pääsääntö: työajan lisäys määräaikaisella opettajalla tai päätoimisella 
tuntiopettajalla on enintään 2 tuntia / kuukausi tai 30 min / kalenteriviikko



Musiikkioppilaitokset
• Muu työ voidaan muuntaa opetukseksi myös päätoimisten tuntiopettajien 

osalta, jolloin 2 tuntia muuta työtä on 1 tunti opetusta 

– Voi jakaantua 35  + 3 viikolle 

• Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle päätoimiselle 
tuntiopettajalle vastaava osuus 24 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 
tunnista ja määräaikaisilla lisäksi suhteutettuna työsuhteen kestoon

24h ∗ ka.opetustunnit16 ∗ työsuhteen kalenterikk12
Tai ka. opetustunnit16 ∗ 0,5 ∗ työsuhteen voimassaolon kalenteriviikot
– Sovelletaan myös yhteispäätoimisiin ja sivupäätoimisiin



Musiikkioppilaitokset

Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle päätoimiselle 
tuntiopettajalle keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin 
opetustuntimäärä on 16 tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen

12 * 
ka.opetustunnit16 ∗ työsuhteen kalenterikk6

Tai ka. opetustunnit16 ∗ 0,5 ∗ työsuhteen voimassaolon kalenteriviikot
Esim. yhteispäätoiminen tuntiopettaja, 1.2.2017 – 30.4.2017, keskimääräinen 
viikkotuntimäärä ko. ajanjaksolla 5 t / vko

12 tuntia * 
5 tuntia16 tuntia ∗ 3 kk6 kk = 1,88 tuntia ~ 2 tuntia

Tai 5 tuntia16 tuntia ∗ 0,5 tuntia ∗ 12 kalenteriviikkoa = 1,86 tuntia ~ 2 tuntia



Musiikkioppilaitokset
Sivutoimiset tuntiopettajat
• Opetustuntien lisäksi velvollisuus tehdä työnantajan määrittelemiä tehtäviä 

vastaava osuus 24 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 tunnista suhteutettuna 
työsuhteen pituuteen
– Tehtävät voivat olla esimerkiksi suunnittelu- ja kehittämistyötä, opettajan osaamisen 

kehittämistä, koulukohtaista opetuksen suunnittelu/arviointityötä tai muuta opettajan 
työtä

– Ei voi muuntaa opetukseksi!

24h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot
– Esim. 8 viikkotuntia, määräaikainen 10.8.2017 – 19.12.2017, työsuhteen aikana 20 

työviikkoa

• 24 tuntia × 8 tuntia / 16 tuntia  = 12 tuntia
• 12 tuntia × 20 työviikkoa / 35 työviikkoa =  6,8 ~ 7 tuntia

Tai ( 24 tuntia on 1440 min / 16 × 35 = 2,57 min)
• 2,57 × työsuhteen opetustuntimäärä / 60
• 2,57 × 8 × 20 / 60 = 6,8 ~ 7 tuntia



Musiikkioppilaitokset
Sivutoimiset tuntiopettajat

• Keväällä 2017 vastaava osuus 12 tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 
tunnista suhteutettuna työsuhteen pituuteen (1.2.2017 alkaen)

12 h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikot 1.2.2017 alkaenoppilaitoksen työviikot 1.2.2017 alkaen
Tai

2,57 × työsuhteen opetustuntimäärä / 60

– Esim: työsuhde 1.2 – 31.3.2017, 7 t / vko, 8 työviikkoa

• 8 x 7 x 2,57 / 60 = 2,39 t ~2 tuntia muuta työtä



Kuvataidekoulut ja monitaiteelliset koulut

• Opettajan työvelvollisuus 814 tuntia vuodessa, josta opetusta 578 ja 
muuta työtä 236 tuntia

– Opetuksen määrä säilyy ennallaan

• Keväällä 2017 työajan pidennys on 12 tuntia, jos työsuhde on voimassa 
kevään koko työajan (1.2 2017 alkaen) 

– Osa-aikaiselle suhteessa täyteen työaikaan

– Määräaikaiselle lisäksi suhteessa työsuhteen kestoon

– 12h ∗ työsopimuksenmukainenmuun työn velvollisuus236 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot



Kuvataidekoulut ja monitaiteelliset koulut
Tuntiopettajat:

• Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle 
opetuksen ja muun työvelvollisuuden lisäksi 24 tuntia työnantajan 
määrittelemiä tehtäviä lukuvuodessa.

– Jos työsuhde voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena koko 
lukuvuoden, työajan lisäys on 24 tuntia 

– Vain lukuvuoden työajaksi otetulla työajan lisäys on enintään 20 tuntia

– Pääsääntö: enintään 2 tuntia / kalenterikuukausi ja 30 min / 
kalenteriviikko

– Keväällä 2017 :

• Työajan pidennys on 12 tuntia, jos työsuhde on voimassa 
lukuvuoden loppuun

• Työajan pidennys 8 tuntia, jos työsuhde voimassa vain lukuvuoden 
työajan



Kuvataidekoulut ja monitaiteelliset koulut

Tuntiopettajat:
• Keskimäärin alle 16 viikkotuntia opettavalle vastaava osuus 24 

tunnista kuin opetustuntimäärä on 16 tunnista ja määräaikaisilla lisäksi 
suhteutettuna työsuhteen kestoon

24h ∗ ka. opetustunnit16 ∗ työsuhteen työviikotoppilaitoksen työviikot
– Esim. 8 viikkotuntia, määräaikainen 10.8.2017 – 19.12.2017, työsuhteen aikana 

20 työviikkoa

• 24 tuntia × 8 tuntia / 16 tuntia  = 12 tuntia
• 12 tuntia × 20 työviikkoa / 34 työviikkoa =  7,05 ~ 7 tuntia

Tai ( 24 tuntia on 1440 min / 16 × 34 = 2,65 min)
• 2,65 × työsuhteen opetustuntimäärä / 60
• 2,65 × 8 × 20 / 60 = 7,06 ~ 7 tuntia



Kuvataidekoulut ja monitaiteelliset koulut

• Tehtävät voivat olla esimerkiksi suunnittelu- ja kehittämistyötä, opettajan 
osaamisen kehittämistä, koulukohtaista opetuksen 
suunnittelu/arviointityötä tai muuta opettajan työtä 

– Enintään 6 tuntia enintään yhtenä erillisenä työpäivänä, joka voi olla 
lauantai oppilastyövuoden sisällä

– 6 tuntia ylimenevä osa oppilastyövuoden sisällä ma-pe työaikaa 
pidentämällä 



Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset sekä  

metsä- ja puutalousoppilaitokset
• Työaika määräytyy opettajien palkka- ja työaikasopimuksen 20 §:n 

kokonaistyöaika

• Työajan pidennys kuten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 
toimistotyöajassa

• Ei muutoksia opetusvelvollisuuksien määriin



Ammattikorkeakoulut
• Vuosityöaika on 1624 tuntia

– 406 tunnin osalta opettaja saa valita työajan ja paikan

– 609 tunnin osalta tekniikan ja liikenteen opettaja saa valita työajan ja 
paikan, ellei tästä opettajan kanssa toisin sovita

• Pääsääntö: työaika laskennallisesti 40,6 työtuntia / työviikko

• Keväällä 2017 

– Työajan lisäys 22 tuntia, jos työaikasuunnitelma alkaa 1.1.2017

– Työajan lisäys on 12 tuntia, jos  työaikasuunnitelmakausi vaihtuu 
1.8.2016 ja työsuhde voimassa lukuvuoden loppuun

– Määräaikaisella työajan lisäys 0,6 tuntia jokaiselta työsuhteeseen 
sisältyvältä työviikolta



Ammattikorkeakoulut

• 1624 tunnin ylittävästä työaikasuunnitelman mukaisesta työstä maksetaan 
jokaiselta tunnilta palkka, joka saadaan jakamalla vuosipalkka luvulla 1600

• Muulle kuin johtavassa asemassa olevalle maksettava lisätyökorvaus 
tunnilta saadaan jakamalla vuosipalkka luvulla 1600



Ammattikorkeakoulut
Osa-aikainen yliopettaja, lehtori ja päätoiminen 
tuntiopettaja
• Jos vuosityöaika on sovittu alemmaksi kuin 1624 tuntia, palkka määräytyy 

vastaavassa suhteessa 1624 tuntiin.
– Pöytäkirjamerkintä:

31.1.2017 voimassa olevissa osa-aikaisissa työsuhteissa palkka ei tämän 
määräyksen johdosta alene.

• Esimerkki: Opettajalla on 1200 tunnin vuosityöaika. 
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti sovitun työajan lisäyksen johdosta 
hänen vuosityöaikansa pitenisi 18 tuntia. Jos opettajalle ei voida osoittaa 
lisää työtä tai sitä voidaan tarjota alle 18 tuntia, hänen palkkansa ei alene.

– Työaikaa lisätään samassa suhteessa kuin nykyinen työaika on 1600 
tunnista
• Esim. Työaika 1200 tuntia = 75 % 1600 tunnista, työajan lisäys 75% 24 

tunnista = 18 tuntia, jolloin uusi työaika 1218 tuntia
• Palkkaa ei voida alentaa, jos työaika säilyy ennallaan

– Uusissa työsuhteissa TES:n vähimmäispalkka sisältää 1624 tuntia työtä



Ammattikorkeakoulut

• Tuntiopettajat

– Työajan ja palkkauksen osalta ei määräyksiä 
työehtosopimuksessa

– Työajan lisääminen edellyttää sopimista



Muutokset 
luottamusmiessopimukseen 
ja koulutussopimukseen



Luottamusmiessopimus

• Luottamusmiehellä on oikeus saada ajantasaiset tiedot 
oppilaitoksen taloudellisesta tilasta sekä palkka- ja muista 
tiedoista yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 
luvun mukaisesti

– Tilinpäätöstiedot ja vähintään kaksi kertaa tilikauden 
aikana yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta

– kerran vuodessa kunkin henkilöstöryhmän edustajalle 
tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryhmän kaikille 
työntekijöille maksetuista palkoista

– Neljännesvuosittain henkilöstöryhmien edustajille heidän 
pyynnöstään selvitys yrityksen määräaikaisissa ja osa-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määristä

– Vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytön 
periaatteista



Luottamusmiessopimus
• Luottamusmiehelle annetaan riittävästi vapautusta työstä 

luottamusmiestehtävien hoitamista varten
– Määrästä ja ajankohdasta sovitaan työnantajan kanssa

• Tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautus 
työstä

• Ajankohdasta sovittaessa huomioon oppilaitoksen 
toiminnalliset edellytykset sekä mahdollisuus hoitaa 
luottamusmiestehtävät asianmukaisesti

• Määrää arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien 
työntekijöiden määrä, toimipisteiden lukumäärä ja 
maantieteellinen sijainti sekä henkilöstön asemaan 
kohdistuvat muutokset.

• Selviytymissopimusta neuvoteltaessa luottamusmies 
vapautetaan neuvottelujen ajaksi luottamustehtäviin em. 
kohdassa todettujen perusteiden mukaisesti

• Paikallisen sopimisen edistämiseksi työnantajille ja 
henkilöstön edustajille järjestetään yhteistä koulutusta



Koulutussopimus

• Varaluottamusmiehellä ja 1. 
varatyösuojeluvaltuutetulla, jotka edustavat vähintään 
10 työntekijää, on oikeus osallistua kalenterivuoden 
aikana yhdelle peruskurssille, josta enintään 3 
työpäivää ansiota menettämättä. 

– Koulutukseen osallistumisen osalta tulee huolehtia siitä, 
ettei tehtävien hoitaminen ja oppilaitoksen toiminta 
kohtuuttomasti häiriinny esimerkiksi sen takia, että 
useampi henkilöstön edustaja haluaisi osallistua 
koulutukseen samaan aikaan.



Paikallinen sopiminen



Paikallisen sopimisen eri tasot

• 1 § Työehtosopimuksen paikallinen soveltaminen

– TES antaa paikallisille osapuolille oikeuden liikkua 
tietyissä rajoissa

• 2 § Työehtosopimuksen määräyksistä toisin 
sopiminen

– Laaja valtuus sopia, mutta tietyt asiat suljettu 
ulkopuolelle

• 6 § Selviytymissopimus

– Palkasta ja taloudellisista eduista sopiminen



Työehtosopimuksen paikallinen 

soveltaminen

• Tätä pykälää sovelletaan niiden määräysten osalta, 
joissa työehtosopimus sallii paikallisen soveltamisen 
työehtosopimuksessa määritellyissä rajoissa.

• Osapuolet paikallisessa soveltamisessa ovat 
työehtosopimuksen sidottu työnantaja tai tämän 
edustaja sekä luottamusmies tai yksittäinen 
työntekijä, jollei työehtosopimuksessa ole kyseisen 
määräyksen osalta toisin todettu.



Paikallisen soveltamisen mahdollisuuksia

• HTP-työajat

• HTP-lepoajat

• Säästövapaasopimus

• Vuosilomat

• Työaikakorvaukset



Työehtosopimuksen määräyksistä toisin 

sopiminen 
• Paikallinen sopimus voidaan tehdä lainsäädännön 

säätämissä rajoissa. 

• Jos perusteltu syy sitä edellyttää. 

• Ei voida kuitenkaan

– syrjäyttää koko työehtosopimusta

– ylittää säännöllisen työajan tai opetusvelvollisuuksien 
keskimääräisiä enimmäismääriä

– poiketa työehtosopimuksen mukaan vähintään 
maksettavasta peruspalkasta, vuosiloman pituudesta 
sekä sairaus- ja äitiys- ja isyyslomaetuuksia koskevista 
määräyksistä.



Toisin sopiminen 2

• Sopijaosapuolina ovat työehtosopimuksen sidottu 
työnantaja tai tämän edustaja sekä luottamusmies tai 
sopijajärjestöjen alainen rekisteröity työntekijöiden 
paikallinen yhdistys.

• Ennen neuvottelun alkamista todetaan 
neuvotteluosapuolet. 



Mistä voisi olla hyvä sopia

• TES:n työaikajärjestelmistä voi sopia toisin

– Millainen työaikamuoto parhaiten sopii erilaisiin 
tehtäviin?

– Vuosityöaikajärjestelmä

– Jaksotyöajan käyttöönotto

• Matkakustannusten korvaukset

– Tes:n mukaisen kompensaation kokonaistaso 
säilyttävä, muodostuminen voi olla erilainen

– Ei tarkastella vain yksittäistä etuutta



Selviytymissopimus

• Työehtosopimuksen palkkaa tai muita taloudellisia 
etuuksia koskevista vähimmäismääräyksistä 
poikkeaminen 

• Sopijaosapuolina ovat 

– työehtosopimuksen sidottu työnantaja tai tämän 
edustaja

– luottamusmies tai sopijajärjestöjen alainen rekisteröity 
työntekijöiden paikallinen yhdistys, jota asia koskee.



Selviytymissopimuksen edellytykset

• Sopimisen edellytyksenä on, että työnantaja joutuu 
taloudellisiin vaikeuksiin, jotka voivat johtaa 
työvoiman käytön vähentämiseen. 

• Selviytymissopimus voidaan tehdä vain erittäin 
painavista taloudellisista syistä.

• Sopimus on tilapäisesti tarpeen ja välttämätön 
työnantajan toimintaedellytysten ja työpaikkojen 
turvaamiseksi.



Selviytymissopimuksen edellytykset 2

• Yksimielisesti todettava

– Selviytymissopimuksen käytön peruste

– Toimien tarve ja mitoitus 

– Toimenpiteiden arvioitu vaikutus 

– Työpaikan muut toimet talouden tasapainottamiseksi 
ja kriisistä selviytymiseksi. 

• Selviytymissopimuksessa sovittavien toimenpiteiden 
on oltava kohtuullisia tavoitteiden saavuttamiseksi. 



Selviytymissopimus – tietojen antaminen

• Tietojen antamisessa noudatetaan 
yhteistoimintalakia. Tarvittaessa osapuolet voivat 
käyttää hyväksi asiantuntijoita. 

• Henkilöstön edustajille annetaan ajankohtaiset tiedot 
oppilaitoksen taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi 
tilinpäätös, talousarvio ja tarvittavassa laajuudessa 
muita työnantajan taloudellista tilannetta kuvaavia 
asiakirjoja.



Sopimuksen muodosta ja sisällöstä

• Paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti.

• Sopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat 
asiat:

– sopimuksen tarkoitus

– sopimuksen osapuolet

– kohteena oleva työehtosopimuksen määräys

– perusteet määräyksestä poikkeamiselle

– sopimuksen yksityiskohtainen sisältö

– sopimuksen voimassaolo ja irtisanomisehdot

– päiväys ja allekirjoitukset



Paikallisen sopimuksen kesto ja 

päättyminen
• Sopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi 

voimassa olevaksi. 
• Selviytymissopimus voidaan tehdä enintään kahden 

vuoden määräajaksi.
• Toistaiseksi voimassa oleva paikallinen sopimus voidaan 

irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 
• Kestettyään vuoden tämän sopimuksen mukainen 

määräaikainen sopimus on irtisanottavissa kuten 
toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Ennen irtisanomista 
osapuolten on tarkasteltava sopimuksen jatkamisen 
edellytyksiä ja mahdollisia muutostarpeita.

• Paikalliset sopimukset ovat voimassa sen mukaan, mitä 
niiden voimassaolosta on sovittu, vaikka TES-kausi
loppuisikin



Sopimuksen päätyttyä

• Paikallisen sopimuksen voimassaolon päätyttyä 
noudatetaan voimassa olevia työehtosopimuksen 
määräyksiä. 

• Selviytymissopimuksella alennetut etuudet 
palautetaan selviytymissopimuksen päättyessä 
sopimusta edeltäneelle tasolle huomioiden 
työehtosopimuksen mahdolliset muutokset 
sopimuskauden aikana.



Oikeusvaikutukset, tiedoksianto ja 

erimielisyydet

• Paikallisella sopimuksella on sama oikeusvaikutus 
kuin työehtosopimuksella.

• Paikallinen sopimus on annettava tiedoksi 
työehtosopimuksen sopijajärjestöille.

• Paikallisten sopimusten tulkintaa koskevat 
erimielisyydet ratkaistaan kuten työehtosopimuksen 
erimielisyydet.



Kiitos!

etunimi.sukunimi@sivistystyonantajat.fi

www.sivistystyonantajat.fi




