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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: I luku, 4 §

I luku

Yleinen osa
–––
4 § Paikallinen sopiminen
1 mom.

Tätä sopimusta ei sovelleta siltä osin, kuin sen määräyksistä on
poikettu kunnallisen pääsopimuksen 13 §:ssä tarkoitetulla
paikallisella sopimuksella. Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan
saa sopia tämän sopimuksen mukaan vähintään maksettavaa
pienemmästä peruspalkasta eikä poiketa tämän sopimuksen
säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta
eikä sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä. Jos
kunnan/kuntayhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen
kunnan/kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä
laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman
pituudesta voidaan sopia tämän sopimuksen vuosilomamääräyksistä
poikkeavasti.
Soveltamisohje

Pääsopimuksen 13 §:n 1 momentin mukaan siinä olevia määräyksiä
toisin sopimisesta ei noudateta, mikäli valtakunnallisessa virka- tai
työehtosopimuksessa on sovittu omilla erityismääräyksillä paikallisesta
sopimisesta. Tällöin sovelletaan näitä valtakunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen erityismääräyksiä. Tällaisia erityismääräyksiä on mm.
tämän sopimuksen työaikaluvun 3 §:ssä (työaikajärjestelyt). Näissäkin
tapauksissa sovelletaan pääsopimuksen 13 §:n 2–4 momentin
määräyksiä, jollei esimerkiksi työaikaluvun 3 §:ssä ole erikseen toisin
määrätty.
Pääsopimuksen lakattua olemasta voimassa noudatetaan mitä
3.4.2008 allekirjoitetussa virka- ja työehtosopimuksessa
pääsopimuksen noudattamisesta on määrätty.
Ks. virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen
jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä (27.5.2020).
–––
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: II luku, 3 §, 5 § ja 19 §

II luku

Palkkaus
Yleiset määräykset
–––
3 § Vähimmäispalkka
1 mom.

Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän
säännöllisen työajan vähimmäispalkka kuukaudessa
luontoisetuineen on 1.2.2018 lukien 1 569,57 euroa, 1.5.2018
lukien 1 595,57 euroa ja, 1.4.2019 lukien 1 611,53 euroa,
1.8.2020 lukien 1 637,53 euroa ja 1.4.2021 lukien 1 653,91 euroa.
Määräystä sovelletaan harjoittelijaan tai tähän rinnastettavassa
asemassa olevaan vasta palvelussuhteen kestettyä asianomaiseen
kuntaan/kuntayhtymään kolme kuukautta.
Soveltamisohje

Harjoittelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka työsopimussuhteessa
työnantajan tai hänen edustajansa johdolla suorittaa tietyissä
tehtävissä tarvittavien tietojen, taitojen ja kokemuksen hankintaan
tähtäävää käytännöllistä työtä.
Harjoittelu voi olla laadultaan
1 ennakkoharjoittelua, millä tarkoitetaan sitä työkokemusta, jota on
hankittava ennen oppilaitokseen pyrkimistä
2 koulutukseen sisältyvää harjoittelua (esim. oppisopimus)
3 erikoistumisharjoittelua, joka tapahtuu ammatillisen
perustutkinnon jälkeen
4 työharjoittelua.
Työharjoittelijaksi katsotaan mm. henkilö, jolla ei ole ao. alan
ammattikoulutusta eikä aikaisempaa työkokemusta ja joka
esimerkiksi tekee erilaisia suhteellisen helposti ja nopeasti
omaksuttavia töitä enimmäkseen yhdessä muiden työntekijöiden
kanssa totutellakseen työelämään.
Jos harjoittelija käytännössä tekee itsenäisesti työnkuvaansa ja ko.
palkkahinnoittelukohtaan kuuluvia tehtäviä, ei työnantajalla yleensä
ole perusteita maksaa harjoittelijalle ko. tehtävän peruspalkkaa
pienempää palkkaa, ottaen kuitenkin huomioon mahdollinen
puuttuvan koulutuksen perusteella tehtävä peruspalkan alennus. Jos
harjoittelijan tehtävät eivät vaativuudeltaan vastaa
palkkahinnoittelukohdassa tarkoitettuja tehtäviä, voidaan hänelle
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harjoittelun ajan maksaa vähimmäispalkkaa.
–––
5 § Varsinainen palkka
Viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat:
1 tehtäväkohtainen palkka tai vastaavanluonteinen palkka (lukuun ottamatta
luontoisetua)
2 henkilökohtainen lisä
3 työkokemuslisä ja määrävuosilisä
4 syrjäseutulisä (31.12.2011 mennessä myönnetty KVTES 2010–2011
palkkausluvun 10 §:n mukainen)
5 kielilisä
6 rekrytointilisä
7 luottamusmieskorvaus ja
8 työsuojeluvaltuutetun korvaus.
Soveltamisohje

Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan laskettaessa mm. tuntipalkkaa,
päiväpalkkaa, vuosiloma-ajan palkkaa sekä sairausajan palkkaa.
Pöytäkirjamerkintä määrävuosilisästä

31.8.2004 maksettu määrävuosilisä säilyy 1.9.2004 lukien samansuuruisena niin
kauan kuin palvelussuhde jatkuu keskeytymättä samaan kuntaan/kuntayhtymään,
ellei tämän luvun 4 §:n määräyksestä muuta johdu.
Pöytäkirjamerkintä syrjäseutulisästä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle on 31.12.2011 voimassa olleiden Kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti maksettu
syrjäseutulisää, maksetaan syrjäseutulisää edelleen KVTES 2010–2011
palkkausluvun 10 §:n määräysten mukaisesti.
Pöytäkirjamerkintä työsuojeluvaltuutetun korvauksesta

(Tämä pöytäkirjamerkintä ei ole osa KVTES 2020-2021 2018–2019 -sopimusta.)
Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun
korvauksesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentissa
määrätty kuukausipalkkaisen varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on
1.5.2018 alkaen 94 €,1.8.2020 alkaen 95 € ja 1.4.2021 alkaen 96 €.
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Mikäli työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä on
700 tai enemmän edellä mainittu korvaus on kuitenkin 1.4.2020 alkaen 260 €,
1.8.2020 alkaen 263 € ja 1.4.2021 alkaen 266 €. Tämä korotettu korvaus on
voimassa määräajan 1.4.2020 - 28.2.2022 1.5.2018–31.3.2020.
–––
19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta
1 mom. Osalta kalenterikuukautta maksetaan kuukausipalkkaiselle
viranhaltijalle/työntekijälle palkka siten, että lasketaan jokaista
virantoimituspäivää tai keskeytyksen ulkopuolista kalenteripäivää
kohden niin mones osa kalenterikuukauden varsinaisesta palkasta kuin
siinä kuukaudessa on kalenteripäiviä. Muusta kuin varsinaisesta
palkasta maksetaan ansaittu määrä.
Soveltamisohje

Jos esimerkiksi viranhaltijalla/työntekijällä on palkatonta virkavapaata/
työvapaata 28.6.–8.7., maksetaan kesäkuulta 27/30 ja heinäkuulta 23/31
viranhaltijan/työntekijän varsinaisesta palkasta.
Esimerkki

Työntekijä on hoitovapaalla omasta työstään. Työntekijä sopii
työnantajansa kanssa tulevansa tekemään kuuden tunnin työpäivän
maaliskuussa, jolloin hänen hoitovapaansa keskeytetään
kalenteripäivän ajaksi. Työntekijälle maksetaan tältä työpäivältä hänen
varsinaisesta palkastaan laskettu päiväpalkka (1/31). Vuosiloman
kertymisestä ks. vuosilomaluvun 3 §.
2

mom. Jäljempänä mainituissa tapauksissa kuukausipalkkaisen
viranhaltijan virantoimitusajalta/työntekijän työssäolon ajalta
maksettava palkka lasketaan kuitenkin tuntipalkan mukaan käyttäen
työaikaluvun 25 23 §:ssä mainittuja jakajalukuja.
1. Palvelussuhde kestää enintään 12 kalenteripäivää.
Esimerkki

Palvelussuhde on kestänyt 10 kalenteripäivää niin, että siitä 4
päivää on ollut sairauslomaa, jolta maksetaan päiväpalkka ja
varsinainen virantoimitus-/työssäoloaika jää 6 päivän pituiseksi,
jolta maksetaan tuntipalkka.
Kalenterikuukauden vaihtuminen ei aiheuta palkan laskemista
kuukauden osalta tuntipalkan mukaan, jos palvelussuhde
kokonaisuudessaan on kestänyt tai tulee yhtäjaksoisesti kestämään
enemmän kuin 12 kalenteripäivää.
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2. Palkkaa maksetaan enintään 12 kalenteripäivän pituiselta
kuukauden osalta ja palkanmaksu on keskeytynyt viranhaltijasta
riippumattoman virantoimituksen keskeytymisen tai työntekijästä
riippumattoman työsuorituksen estymisen vuoksi.
Esimerkki

Työntekijä on lomautettu 1.10.–16.10. ja 24.10.–31.10. Palkka
maksetaan tuntipalkkana työssäolon ajalta 17.10.–23.10.

–––
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: III luku
Työaikaluvun värien selitykset
punainen = uutta suhteessa KVTES 18-19
yliviivaus = teksti poistetaan

sininen = kilpailukykysopimukseen liittyviä muutoksia
sininen yliviivaus = kilpailukykysopimukseen liittyvä poisto

KVTES 2017 työaikalukua sovelletaan ajanjakson 1.2.2018–30.4.2018.
KVTES 2018–2019 työaikalukua sovelletaan 1.5.2018 lukien.
Katso KT:n yleiskirjeet 1/2018 ja 2/2018.
KVTES 2018–2019 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja ylityörajoja
noudatetaan 30.8.2020 saakka. Katso KT:n yleiskirje 8/2020.

III luku

Työaika
1§

Työajan tehokkaan käytön periaate

Viranhaltijan/työntekijän työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla
tavalla työtehtävien laadun ja määrän mukaan sekä huomioon ottaen työajan
tehokas käyttö ja se, mitä palkkausta vahvistettaessa on edellytetty.
2§

Työaikalain alaiset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Työaikalain alaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin sovelletaan tämän
luvun määräysten lisäksi seuraavia työaikalain säännöksiä, jollei
niistä ole sovittu toisin tämän sopimuksen liitteessä tai muulla virkatai työehtosopimuksella:
5 §:n 3 momentti (viranhaltijan velvollisuus suorittaa varallaoloa),
8 § (moottoriajoneuvon kuljettajan työaika), 9 §:n 2 momentti (työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika), 13 §:n 1 ja 3
momentti (liukuva työaika), 14 §:n 1 ja 3 momentti (poikkeuksellinen
säännöllinen työaika), 15 § (lyhennetty työaika), 18 § (työntekijän
suostumus ja viranhaltijan velvollisuus tehdä lisä- ja ylityötä), 19 §
(ylityön enimmäismäärä), 20 § (aloittamis- ja lopettamistyö), 21 §
(hätätyö), 24 § (työsopimuksen päättyminen kesken
tasoittumisjakson), 26 § (yötyö) jäljempänä 31 §:stä ilmenevin
poikkeuksin, 27 § (vuorotyö ja yövuorot jaksotyössä), 29 §
(vuorokausilepo), 30 § (moottoriajoneuvon kuljettajan
vuorokausilepo), 33 §:n 1 momentti (sunnuntaityön teettäminen),
36 § (poikkeuslupa), 37 § (työaikakirjanpito) sekä 8 luvun erinäiset
säännökset (kanneaika, säännösten pakottavuus,
rangaistussäännökset, ym.).
4 § 3 momentti (viranhaltijan velvollisuus suorittaa varallaoloa), 6 §
(vuorotyö) 8 § (yötyö ja yövuorot jaksotyössä), 8 a § (yötyötä
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tekevän oikeus työmatkakuljetukseen), 9 § (moottoriajoneuvon
kuljettajan vuorokautinen työaika), 10 § (työehtosopimukseen
perustuva säännöllinen työaika), 12 § 1 ja 3 momentti (liukuva
työaika), 13 § (joustotyöaika), 14 § (työaikapankki), 15 § (lyhennetty
työaika), 17 § (työntekijän suostumus), 18 § (työajan
enimmäismäärä), 19 § (hätätyö), 22 § (työsopimuksen päättyminen
kesken tasoittumisjakson), 25 § (vuorokausilepo), 26 §
(moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo), 32 §
(työaikakirjanpito), 39 § (poikkeuslupa), työaikalain 8 ( säännösten
pakottavuus) ja 9 luku (erinäiset säännökset).
2 mom.

Edellä 1 momentin määräyksellä työaikalain säännöksiä ei ole otettu
tämän virka- ja työehtosopimuksen osaksi.
Soveltamisohje

Alle 18-vuotiaaseen työntekijään sovelletaan lisäksi nuorista
työntekijöistä annetun lain (998/93) säännöksiä.

3§

Työaikamääräyksistä poikkeaminen

1 mom.

Jos säännöllinen työaika on tarpeen järjestää tässä sopimuksessa
määrätyistä yleisistä työajoista poikkeavasti, on asiasta sovittava
viranhaltijan/työntekijän kanssa. Jos poikkeava työaikajärjestely
koskee vähintään viittä viranhaltijaa/työntekijää, asiasta on sovittava
asianomaisen luottamusmiehen tai paikallisesti asianomaisen
sopijajärjestön kanssa. Tässä tarkoitetussa työaikajärjestelyssä
säännöllisen työajan pituuden tulee tasoittua keskimäärin tämän
luvun mukaiseksi enintään vuoden aikana.
Soveltamisohje

Työaikajärjestelyistä voidaan sopia poikkeavasti joko tilapäisesti tai
pysyväisluonteisesti. Tarvittaessa voidaan sopia esim. pyhien väliin
jäävän työpäivän sisään tekemisestä muuna aikana tai sopia
arkipyhäjärjestelyistä tästä sopimuksesta poikkeavasti, kunhan
keskimääräinen työaika on tämän sopimuksen mukainen enintään
vuoden tasoittumisaikana. Jos poikkeavista työaikajärjestelyistä
sovitaan paikallisesti asianomaisen sopijajärjestön
(pääsopijajärjestön tai niiden alayhdistysten, joiden jäseniä asia
koskee) kanssa, palkansaajien sopijaosapuolena on ko.
viranhaltijoita/työntekijöitä edustavan sopijajärjestön esimerkiksi
valtakirjalla valtuuttama edustaja/ edustajat. Muodollisesti paikallinen
sopiminen voi tapahtua esim. osapuolen allekirjoittamalla
pöytäkirjalla.
Poikettaessa paikallisesti yleisistä työaikamääräyksistä on selvitettävä
järjestelyn vaikutukset esim. työvuorosuunnitteluun sekä lisä- ja
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ylityörajoihin.
2 mom.

Jos järjestelyn tarkoituksena on jonkin työpäivän ”sisääntekeminen”
muuna aikana, voidaan sopia, että sisääntekoajalta ei makseta
mahdollisia työaikakorvauksia.

3 mom.

Muuksi kuin määräajaksi tehty edellä tarkoitettu paikallinen sopimus
voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden
kuluttua, minkä jälkeen noudatetaan valtakunnallisen virka- ja
työehtosopimuksen määräyksiä.

Työajaksi luettava aika
4§

Työaika

Määritelmä
1 mom.
Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija/
työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työntekopaikalla
työnantajan käytettävissä.
2 mom.

Eräitä erityistilanteita
1 Lepoajat
Päivittäisiä lepoaikoja ei lueta työaikaan, jos viranhaltija/työntekijä
saa näinä aikoina esteettömästi poistua työpaikalta.
2 Matka-aika
Matkaan Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei
sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Kuitenkin kulkeminen tai
kuljetus toimivaltaisen viranomaisen tai esimiehen määräämästä
lähtöpaikasta virka- tai työtehtävän suorituspaikkaan ja sieltä
lähtöpaikkaan palaaminen luetaan työaikaan.
Soveltamisohje

Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virkatehtävien/
työtehtävien suorittamiseen kulunut aika. Mikäli viranhaltija/työntekijä
on käyttänyt työaikaansa matkustamiseen, ei hänen työaikaansa
tämän vuoksi pidennetä.
Työmatkoja asunnosta työpaikalle ja takaisin ei lueta työajaksi.
Virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän
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kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen, että matkustetaan
kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä.
Virka- ja virantoimitusmatka on määritelty liitteen 16 1 §:ssä.
Esimerkiksi potilaan saattaminen luetaan työajaksi, mutta
viranhaltijan/työntekijän ilman potilasta tapahtuvaa paluumatkaa ei
lueta työajaksi.
Potilaiden tai huollettavien virkistysmatkojen ajaksi on laadittava
työvuoroluettelo myös virkamatkan ajaksi. Matka-aikaa, jota ei ole
työvuoroluettelossa määrätty työajaksi, ei lueta työajaksi lukuun
ottamatta hoito- tms. tehtäviin käytettyä aikaa.
3 Koulutustilaisuus
Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän/
viranhaltijan osallistumaan.
Soveltamisohje

Mikäli kyseessä on koulutus, johon työnantaja ei ole määrännyt ja
jota ei siis lueta työajaksi, työnantaja voi myöntää
koulutustilaisuuteen osallistumista varten
viranhaltijalle/työntekijälle virka-/työvapaata.
Koska koulutustilaisuus tiedetään yleensä ennalta, tulee tämä ottaa
huomioon esimerkiksi työvuoroluetteloa laadittaessa.
4 Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja
tarkastukset
Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja
tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakimääräisiin
tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se
tapahtuu vapaa-aikana. Niihin liittyvää mahdollista matka-aikaa ei
lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu viranhaltijan/työntekijän
varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.
Soveltamisohje

Viranhaltijan/työntekijän pitää tarvittaessa esittää tutkimuksen tai
tarkastuksen suorittaneen henkilön tai laitoksen antama todistus
varsinaiseen tutkimukseen tai tarkastukseen kuluneesta ajasta.
5 Lääkärin määräämät tutkimukset
Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin,
laboratorio- tai röntgentutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta
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työajaksi, mutta mikäli viranhaltija/työntekijä todellisen tarpeen
vaatiessa joutuu työaikanaan em. tutkimuksiin, järjestetään niitä
varten vapautus työstä. Sama koskee synnytystä edeltäviä
lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tällainen tutkimus on suoritettava
työaikana.
Viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään vastaava vapautus työstä
äkillisen hammassairauden johdosta työajalle sattuvan
hoitotoimenpiteen ajaksi, jos äkillinen hammassairaus vaatii samana
päivänä tai saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa eikä
viranhaltija/työntekijä voi saada hoitoa työajan ulkopuolella.
Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin
antamalla todistuksella.
Mikäli tutkimus tai edellisessä kappaleessa mainittu hoitotoimenpide
matka-aikoineen ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen
työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.
Soveltamisohje

Todellisella tarpeella tarkoitetaan tässä sitä, että tutkimus ei ole
tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kysymyksessä on äkillinen
tutkimustarve.
Sopimusmääräys ei koske oma-aloitteista lääkärissä,
hammaslääkärissä ja hoidossa käyntiä, useamman päivän
kerrallaan kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka on suoritettu
viranhaltijan/työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin
yhteydessä.
Synnytystä edeltävillä lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan
sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa
tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai
muun vastaavan kokeen suorittamista, joka perustuu
selvitystarpeeseen raskaana olevan viranhaltijan/työntekijän tai
sikiön terveydentilasta.
Mikäli raskaana olevan on käytävä tutkimuksissa työaikana, tulee
tästä ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista.
Työnantaja voi tällöin osoittaa viranhaltijalle/työntekijälle toisen
ajankohdan tutkimusta varten huomioon ottaen tutkimuksen
kiireellisyys ja ajankohta, jolloin tutkimuksia tehdään. Hyvissä ajoin
tapahtuva ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että
työvuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen ottaa huomioon
tutkimuksissa käynnin tarve siten, että se voi pääsääntöisesti
tapahtua työajan ulkopuolella.

5§

Varallaoloaika
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1 mom.

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan/työntekijän on oltava
tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön.
Varallaoloksi ei katsota velvollisuutta olla työpaikalla työvalmiudessa
paitsi silloin, kun viranhaltijalle/työntekijälle on annettu lupa olla
varalla valintansa mukaan joko työpaikalla tai määrätyin ehdoin sen
ulkopuolella. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaoloajan pituus
ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti
viranhaltijan/ työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Viranhaltijalla
varallaolovelvollisuus perustuu sopimukseen tai määräykseen ja
työntekijällä sopimukseen.
Soveltamisohje

Varallaolokorvauksen määrän tai sen määräytymisperusteiden sekä
varallaolon ehtojen on oltava viranhaltijan/työntekijän tiedossa
varallaolosta sovittaessa. Viranhaltijan velvollisuudesta olla varalla
on säädetty työaikalain 5 4 §:n 3 momentissa (viittausmääräys).
Varallaolosta tulee antaa sellaiset kirjalliset ohjeet, että viranhaltija/
työntekijä tietää varallaoloon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
(esimerkiksi missä ajassa työpaikalle on viimeistään saavuttava).
Mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan varallaolosta työhön,
työntekoon käytetty aika luetaan työajaksi eikä tältä ajalta suoriteta
varallaolokorvausta. Varallaolossa työpaikalle ja takaisin
matkustamiseen kuluvaa aikaa ei lueta työajaksi.
Jos työnantaja on järjestänyt varallaoloa varten asunnon, jota ei voida
pitää viranhaltijan/työntekijän varsinaisena asuntona, mutta jossa
työnantaja on velvoittanut hänet olemaan varalla, tällaisessa
asunnossa oleskeluvelvollisuus luetaan työajaksi eikä kyseessä ole
varallaolo.
2 mom.

Varallaolosta on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle vähintään
kolmea vuorokautta aikaisemmin paitsi ennalta arvaamattomissa
kiireellisissä tapauksissa. Viranhaltijaa/työntekijää ei saa vastoin
suostumustaan velvoittaa olemaan varalla 24 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun viikoittaisen vapaa-ajan viikkoleponsa aikana.

Varallaolon korvaus
3 mom.
Kultakin varallaolotunnilta, jona viranhaltija/työntekijä on velvoitettu
olemaan varalla, maksetaan rahakorvauksena 20–30 %
korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika.
Korvausta määrättäessä otetaan huomioon varallaolon aiheuttamat
rajoitukset viranhaltijalle/työntekijälle kuten esimerkiksi
liikkumisalueen laajuus ja työpaikalle saapumisen enimmäisaika.
4 mom.

Jos työnantaja on poikkeuksellisesti määrännyt
viranhaltijan/työntekijän olemaan asunnossaan tavoitettavissa niin,
että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön, kultakin
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varallaolotunnilta, jona viranhaltija/työntekijä on velvoitettu olemaan
varalla, maksetaan rahakorvauksena 50 % korottamattomasta
tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. korvaus
varallaolosta määräytyy työaikalain 5 §:n 2 momentin mukaisesti.
Edellä tarkoitettu kello 24.00–06.00 suoritettu varallaolo korvataan
ainoastaan työaikalain alaiselle viranhaltijalle/työntekijälle.
Työaikalain ulkopuoliselle maksetaan ko. aikana työhön
kutsumisesta aiheutuvasta häiriöstä erillinen kohtuullinen korvaus.
5 mom.

Jaksotyössä voidaan jakson keskeytyessä varallaolon aikakorvausta
käyttää säännöllisen työajan vajauksen täyttöön vain se määrä, mikä
asianomaiseen vahvistettuun työvuoroluetteloon on etukäteen
suunniteltu varallaolon aikakorvauksella täytettäväksi. Jos
jaksotyössä olevan viranhaltijan/työntekijän vuosiloma, täysin
palkkaeduin myönnetty virka-/työvapaa tai palkallinen sairausloma
kestää vähintään maanantaista perjantaihin ja viranhaltija/työntekijä
on määrätty suorittamaan varallaoloa tämän työaikajakson aikana,
maksetaan varallaolosta rahakorvaus tai vapaa-aikakorvaus
annetaan myöhemmässä jaksossa.

6 5 mom.

Varallaolokorvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että
viranhaltija/ työntekijä on ollut varalla työnantajan määräajaksi
antaman kirjallisen määräyksen tai laatiman työvuoroluettelon
nojalla.
Korvausmuodosta (raha vai vapaa) päättää työnantaja.
Soveltamisohje

Tämän luvun 21 §:ssä on varallaolon korvaamista rajoittavia
määräyksiä.
Matkakustannusten korvaaminen
7 6 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle varalla ollessa aiheutuu
kustannuksia työpaikalle saapumisesta tai sieltä poistumisesta,
suoritetaan vähimmäiskustannuksista korvaus.

Soveltamisohje

Mikäli viranhaltija/työntekijä jää työvuoroon, ei paluumatkasta suoriteta
korvausta.

Säännölliset työajat
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6§

Työaikamuodot

1 mom.

Viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika määräytyy häneen
sovellettavan työaikamuodon mukaan siten kuin tässä
työaikaluvussa tai liitteiden erityismääräyksissä on tarkemmin
määrätty. Yleiset työaikamuodot ovat:
1 yleistyöaika (7 §)
2 toimistotyöaika (8 §)
3 jaksotyöaika (9 §)
Soveltamisohje

Osa-aikaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin sovelletaan tämän luvun
työaikamääräyksiä sellaisenaan, jollei jäljempänä toisin määrätä.
Pöytäkirjamerkintä

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 III luvun
10 §:n (eräiden asiantuntijoiden työaika) määräystä sovelletaan
määräyksen piirissä oleviin 6.5.2018 asti.
7.5.2018 alkaen edellä mainitun työaikamääräyksen piirissä olevien
työntekijöiden/viranhaltijoiden säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia
viikossa (täysi työaika). Säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö ja tuntipalkan
jakaja määräytyvät KVTES liitteen 18 mukaan. Muilta osin noudatetaan
KVTES:n III luvun määräyksiä.
KVTES 2020-2021 sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, mukaan
lukien liitteen 18 mukainen säännöllinen työaika, noudatetaan 31.8.2020
lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.
2 mom.

Seuraavien viranhaltija- ja työntekijäryhmien työajasta on
erityismääräyksiä:
1 talonmiehet (liite 11)
2 viranhaltijat/työntekijät, joiden säännöllinen työaika on järjestetty
työaikalain nojalla annetun erityisen luvan perusteella (10 §)
3 viranhaltijat/työntekijät, joiden säännöllinen työaika on järjestetty
tämän työaikaluvun määräyksistä poikkeavasti (3 §)
4 Varhaiskasvatuksen johto-, opetus- ja kasvatushenkilöstö (liite 5)
5 Viranhaltijat/ työntekijät, joihin sovelletaan liitettä 18 (liite 18)
Työntekijät
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6 perhepäivähoitajat (liite 12)
7 maatalouslomittajat (liite 13)
8 kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta (liite 14)
7§

Yleistyöaika

Säännöllinen työaika
1 mom.
Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja
enintään 38 tuntia 45 15 minuuttia viikossa (täysi työaika).
Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se
on keskimäärin 38 tuntia 45 15 minuuttia enintään 6 viikon
ajanjaksossa.
Soveltamisohje

Viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain
silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tällöinkin 2–4 viikon
tasoittumisjakso on yleensä riittävä. Työvuoroluettelo on
pääsääntöisesti laadittava koko tasoittumisjaksoksi ja sitä on
noudatettava siten kuin 28 §:ssä on tarkemmin määrätty. Työajan
tasoittumisjärjestelmästä tasoittumissuunnitelmasta on määräykset
27 §:ssä. 7 ja 8 §:ssä tarkoitetussa työssä noudatetaan myös
tasoittumisjaksossa vuorokautisia ja viikoittaisia lisä- ja ylityörajoja
(ks. tarkemmin 13 ja 14 §), jollei paikallisesta sopimuksesta muuta
aiheudu.
Soveltamisohje (7, 8, 9 §)

Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014–2016
mukaisesta
työajasta
tulee
pääsääntöisesti
suunnitella
työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.
Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia
tasoittumisjaksoja taikka sopimalla 3 §:n mukaisella sopimuksella
tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Pidempi tasoittumisjakso
mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan
tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella
työvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään
tavanomaista pidemmät työvuorot.
Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus säännölliseen työaikaan
ja työvuorosuunnitteluun
2 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolla on vuosiloma tai virka-/
työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo, säännöllinen työaika
lyhenee jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut
työpäivä, 7 tuntia 45 39 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 45 15
minuuttia kalenteriviikossa.
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Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua poissaolopäivää kohti
vastaavalla osuudella 7 tunnista 45 39 minuutista kuin
viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän
työajasta.
Soveltamisohje

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantaiperjantai.
Säännöllinen työaika suunnitellaan 7 § 2 momentin mukaan, mikäli
poissaolo on tiedossa viimeistään seitsemän päivää ennen viikon tai
tasoittumisjakson alkua.
Ennalta suunnitellun sekä muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon
vaikutuksesta lisä- ja ylityöhön ks. 13 § ja 14 § 1 mom.
Arkipyhäviikon säännöllinen työaika
3 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy
pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto tai
muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva
uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä,
jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä (työaikaa lyhentävä
arkipyhä), säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on kutakin edellä
lueteltua päivää kohti 7 tuntia 45 39 minuuttia lyhyempi kuin 1
momentissa on määrätty.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään sellaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua työaikaa lyhentävää
arkipyhää kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 45 39 minuutista
kuin asianomaisen viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on 1
momentin mukaisesta täydestä työajasta.
Soveltamisohje (7 ja 8 §)

Arkipyhälyhennys annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman
viikon tai tasoittumisjakson kuluessa.
Soveltamisohje (7, 8, 9 §)

Päällekkäisten arkipyhien osalta työajan lyhennys tehdään ainoastaan
kerran.
Liukuva työaika
4 mom.
Yleistyöaika voidaan järjestää myös liukuvana työaikana.

8§

Toimistotyöaika
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Säännöllinen työaika
1 mom.
Pääasiallisesti toimistotyössä toimivan säännöllinen työaika on
enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 45 15
minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika
voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 36 tuntia 45 15
minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.
Soveltamisohje

Toimistotyöaikajärjestelmän soveltamisedellytyksiä harkittaessa
ratkaisevaa ei ole se, miten suuri osa työstä tapahtuu toimistoolosuhteissa, vaan viranhaltijan/työntekijän työn luonne ja laatu.
Toimistotyöaikaa sovelletaan esim. niihin
viranhaltijoihin/työntekijöihin, joiden työt ovat luonteeltaan
hallinnollisia, suunnittelu- ja laskentatehtäviä. Sen sijaan ns.
kenttätyössä työaika määräytyy 7 §:n mukaan.
Toimistotyöaikajärjestelmää sovelletaan myös perhepäivähoidon
ohjaajiin ja kirjastohenkilöstöön.
Tasoittumisjaksosta ks. 7 §:n 1 momentin soveltamisohje.
Toimistotyöajassa viikkoa pitempi tasoittumisjakso on tarpeen
lähinnä kirjastoissa ja eräissä sosiaalihuollon tehtävissä. Liukuvan
tai porrastetun työajan käyttö antaa joustoa työajan järjestelyssä.
Ennen kuin keskimäärin 36 tunnin 45 15 minuutin
tasoittumisjärjestelmäsuunnitelma otetaan käyttöön, tulee asiasta
neuvotella luottamusmiehen tai ao. henkilön kanssa siten kuin tämän
luvun 27 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty.
Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus säännölliseen työaikaan
ja työvuorosuunnitteluun
2 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolla on vuosiloma tai virka-/
työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo, säännöllinen työaika
lyhenee jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut
työpäivä, 7 tuntia 21 15 minuuttia, kuitenkin enintään 36 tuntia 45 15
minuuttia kalenteriviikossa.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua poissaolopäivää kohti
vastaavalla osuudella 7 tunnista 21 15 minuutista kuin
viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on täyttä työaikaa tekevän
työajasta.
Soveltamisohje

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantaiperjantai.
Säännöllinen työaika suunnitellaan 8 § 2 momentin mukaan, mikäli
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poissaolo on tiedossa viimeistään seitsemän päivää ennen viikon tai
tasoittumisjakson alkua.
Ennalta suunnitellun sekä muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon
vaikutuksesta lisä- ja ylityöhön ks. 13 § 2 mom. ja 14 § 2 mom.
Arkipyhäviikon säännöllinen työaika
3 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy edellä 7 §:n
3 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä,
säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on kutakin tällaista päivää
kohti 7 tuntia 21 15 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on
määrätty.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään sellaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti
vastaavalla osuudella 7 tunnista 21 15 minuutista kuin
asianomaisen viranhaltijan/ työntekijän osa-aikatyöaika on 1
momentin mukaisesta täydestä työajasta.
Soveltamisohje

Ks. 7 § 3 mom. soveltamisohje.
Liukuva työaika
4 mom.
Toimistotyöaika voidaan järjestää myös liukuvana työaikana.
9§

Jaksotyöaika

Säännöllinen työaika
1 mom.
Työaikalain 7 §:ssä tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty
jaksotyöksi, säännöllinen täysi työaika on 2 viikon pituisena
työaikajaksona enintään 77 76 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon
pituisena työaikajaksona enintään 116 114 tuntia 15 45 minuuttia ja
4 viikon pituisena työaikajaksona enintään 155 153 tuntia.
Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin
enintään seitsemän.

Soveltamisohje

Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain
31.12.2019 saakka voimassa olleen työaikalain (605/1996) 7 §:ssä
mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, joita ovat mm. sairaalat,
huoltolaitokset, terveyskeskukset, ympäri vuorokauden toimivat lasten
päiväkodit mukaan luettuna ryhmäperhepäiväkodit ja vammaisten
asuntolat, kesäsiirtolat, pakolaiskeskukset, vanhusten palvelutalot
sekä kotipalvelu (TAL 7 § 1 mom. 7 kohta). Lisäksi jaksotyöaikaa
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voidaan soveltaa kotisairaanhoidossa sekä kotihoidossa.
Henkilöstön työaikaa järjestettäessä on valittavissa kaksi
vaihtoehtoista työaikajärjestelmää:
1 työaikalain 7 §:n mukainen järjestelmä, josta on määräykset
tässä pykälässä, tai
2 työaikalain 5 §:n mukainen järjestelmä, josta on määräykset
tämän työaikaluvun 7 §:ssä.
Kunta/kuntayhtymä valitsee sen työaikajärjestelmän, joka kunnan/
kuntayhtymän toiminnan ja virkatehtävien/työtehtävien suorittamisen
kannalta on tarkoituksenmukaisin. Työvuoroluettelosta ks. 28 §.
Jaksotyössä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei ole määritelty
eikä vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön erotteleminen ole
mahdollista.
Kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää
vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen.
Kolmea viikkoa pitempää työaikajaksoa on perusteltua käyttää vain
silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tarve jatkuvan neljän
viikon työaikajakson käyttämiseen voi olla esimerkiksi osaaikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän
työntekijän/viranhaltijan kohdalla.
Kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä,
jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon
työaikajaksoa. Työntekijälle/viranhaltijalle annetaan
arkipyhälyhennyksenä ainakin yksi keskimääräisen työpäivän
pituinen vapaapäivä kyseisen tasoittumisjakson aikana.
2 mom.

Mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, säännöllinen
työaika on kalenteripäivää kohden keskimäärin 7 tuntia 45 39
minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 45 15 minuuttia
kalenteriviikkoa kohden.
Soveltamisohje

Tätä määräystä sovelletaan, kun palvelussuhde alkaa tai päättyy
kesken työaikajakson sekä silloin, kun palvelussuhde on lyhyempi kuin
työaikajakso.
Arkipyhäjakson työaika
3 mom.
Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 3 momentissa
mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson
säännöllinen työaika on kutakin edellä lueteltua päivää kohden 7
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tuntia 45 39 minuuttia lyhyempi kuin 1 ja 2 momentissa on määrätty.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisilla työaikajaksoilla kutakin
työaikaa lyhentävää arkipyhää kohden vastaavalla osuudella 7
tunnista 45 39 minuutista kuin viranhaltijan/työntekijän osaaikatyöaika on 1 ja 2 momentin mukaisesta täydestä työajasta.
Jos palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa, säännöllistä
työaikaa lyhennetään kutakin tällaiseen palvelussuhteeseen
ajoittuvaa työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohden
vastaavalla osuudella edellä tässä momentissa tarkoitetusta työajan
lyhennyksestä kuin palvelussuhteen pituus on täyden työaikajakson
pituudesta.

Esimerkki

Palvelussuhde kestää maanantaista seuraavan viikon keskiviikkoon
(10 kalenteripäivää) ja sen aikana on yksi arkipyhä. Arkipyhästä
johtuva suhteellinen lyhennys on 10/14 (10 kalenteripäivää/2 viikon
työaikajakso) x 7,75 65 = 5,54 46 tuntia. Ylityöraja on 56 55 t 28 44
min.
Laskenta: (5 x 7,75 + 3 x 7,75) - 5,54 = 38,75 + 23,25 - 5,54 = 56,46
eli 56 t 28 min. (5 x 7,65 + 3 x 7,65) - 5,46 = 38,25 + 22,95 - 5,46 = 55,74
t eli 55 t 44 min.
Jaksotyön soveltamisalarajoitus
4 mom.
Tätä pykälää ei sovelleta työaikalain (605/1996) 7 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä olevaan
viranhaltijaan/työntekijään muutoin kuin liikennelaitoksissa eikä
yleensä myöskään työaikalain 7 §:n
1 momentin 2 kohdassa mainittujen laitosten rakennustöissä tai
niiden kone- ja korjauspajoissa työskentelevään
viranhaltijaan/työntekijään. Tässä momentissa tarkoitettuun
liikennehenkilökuntaan edellytetään luettavaksi vain se henkilökunta,
jonka työaika tähänkin asti on järjestetty jaksotyöksi.
10 § Poikkeuksellinen säännöllinen työaika
Kun viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika on työaikalain 14 §:n 39 §:n
nojalla järjestetty lain 6 5 §:n säännöksistä poikkeavasti, noudatetaan
erityislupaan sisältyviä määräyksiä tai asianomaisen virka- tai
työehtosopimuksen määräyksiä tämän luvun määräysten sijasta niiltä osin kuin
erityisluvassa tai asianomaisessa virka- tai työehtosopimuksessa on
nimenomaisesti mainittu. Muilta osin noudatetaan tämän luvun määräyksiä.
Soveltamisohje

Erityislupa tai asianomainen virka- tai työehtosopimus voi koskea poikkeamista
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säännöllisestä vuorokautisesta ja viikoittaisesta työajasta. Poikkeuslupiin ja
asianomaisiin sopimuksiin sisältyvät myös ylityön ja yleensä sunnuntaityön
korvaamista koskevat määräykset. Esimerkiksi lepotaukoja koskevista tämän
sopimuksen määräyksistä ei voida saada poikkeuslupia.
11 § Työpäivän yhtäjaksoisuus ja työvuoron pituus
1 mom.

Viranhaltijan/työntekijän työpäivän tai työvuoron yhtäjaksoisuutta
päivittäisestä lepoajasta aiheutuvin poikkeuksin pidetään yleisesti
tavoiteltavana käytäntönä paitsi niissä töissä, joissa on erityinen syy
järjestää työvuoro toisin. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule
työpaikalla käyttää, elleivät viranhaltijan/työntekijän tarpeet tai
toimiannan kannalta perusteltu syy tätä edellytä.

Työvuoron pituus ja peräkkäisten työvuorojen määrä jaksotyössä
2 mom.
Jaksotyössä työvuoro on säännönmukaisesti enintään 10 tunnin
pituinen, jolleivät viraston tai laitoksen toiminnan kannalta
välttämättömät lyhytaikaiset poikkeukset muuta aiheuta tai
toimivaltainen viranomainen ja asianomainen sopijajärjestö
paikallisesti toisin sovi. Psykiatrisissa sairaaloissa ja
kehitysvammalaitoksissa voi yYötyövuoro voi kuitenkin olla 11
tunnin pituinen.
Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin
enintään seitsemän.
Soveltamisohje

Yövuorojen määrä ks. TAL 8 § (viittausmääräys)
Paikallisessa sopimuksessa ao. sopijajärjestön kanssa noudatetaan
3 §:n määräyksiä soveltamisohjeineen. Mikäli asiasta ei ole sovittu
paikallisesti ja kysymyksessä on järjestäytymätön
viranhaltija/työntekijä, hänen suostumuksensa korvaa paikallisen
sopimisen.

Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset
12 § Vuorokauden, työviikon ja työaikajakson alkaminen
Vuorokauden katsotaan alkavan kello 00.00 ja työviikon ja työaikajakson
sunnuntai- ja maanantaivuorokauden vaihteesta, jollei vuorokautta ole paikallisesti
määrätty alkavaksi työvuoron alkamisaikana.
13 § Lisätyön määritelmä ja korvaaminen
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1 mom.

Lisätyötä on työnantajan aloitteesta viranhaltijan/työntekijän
säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä.
Soveltamisohje

Yleistyöajassa voi lisätyötä muodostua täyttä työaikaa tekevälle vain
sillä viikolla, jolla arkipyhälyhennys on annettu.
Toimistotyöajassa täyttä työaikaa tekevälle lisätyötä on säännöllisen
työajan lisäksi tehty työ ylityörajaan saakka.
Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa osa-aikatyössä säännöllisen
työajan lisäksi tehty työaika on lisätyötä yleistyöajassa 14 §:n 1
momentin ja toimistotyöajassa 14 §:n 2 momentin mukaiseen
ylityörajaan saakka. Osa-aikatyössä säännöllisellä työajalla
tarkoitetaan myös vuosiloman, virka-/työvapaan tai muun
hyväksyttävän poissaolon ulkopuolelle työvuoroluetteloon merkittyä
työaikaa.
Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa osa-aikatyössä säännöllinen
työaika/lisätyöraja alenee poissaolon ajalle suunniteltujen tuntien
verran, kun kysymyksessä on muu kuin ennalta suunniteltu
poissaolo.
Jaksotyössä voi lisätyötä muodostua vain osa-aikaiselle työntekijälle.
Täydessä työaikajaksossa lisätyötä on säännöllisen osa-aikatyöajan
lisäksi tehty työ ylityörajaan saakka.
2 mom.

Toimistotyössä suoritetaan täyttä työaikaa tekevälle lisätyökorvaus
enintään kahdelta tunnilta viikossa muulloin kuin 7 §:n 3 momentissa
tarkoitetuilla arkipyhäviikoilla.
Soveltamisohje

Ennalta suunnitellun ja muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon
vaikutus ylityörajaan toimistotyöajassa ks. 14 § 2 momentti.
3 mom.

Lisätyö
korvataan
työnantajan
harkinnan
mukaan
joko
rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin
lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika.
Soveltamisohje

Lisätyökorvauksen suorittamisedellytykset käyvät ilmi 20 §:stä.
Vapaa-aikakorvauksen antamisesta ks. 23 § 5 ja 6 momentti.
14 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen
1 mom.

Yleistyöaika (7 §)
Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä
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työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan että seuraavat
ylityörajat:
Vuorokautinen ylityöraja:
8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä,
kuitenkin enintään 9 tuntia.
Viikoittainen ylityöraja:
Yleistyöaika, täysi työaika:
Yleistyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15 minuuttia.
Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa yleistyöajassa viikoittainen
ylityöraja on kuitenkin työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty
säännöllinen työaika lisättynä kullekin viikolle mahdollisesti merkityllä
vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Sellaisella viikolla, jolla on vuosiloma, virka- tai työvapaa tai muu
hyväksyttävä poissaolo, viikoittainen ylityöraja on poissaolon
ulkopuolelle työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen
viikkotyöaika lisättynä poissaolon ulkopuolelle merkityllä
mahdollisella vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Soveltamisohje

Ylityöraja määräytyy edellä sanotun mukaisesti riippumatta siitä, onko
kyseessä 7 § 2 momentissa tarkoitettu ennalta suunniteltu tai muu
kuin ennalta suunniteltu poissaolo.
Viikoittainen ylityöraja arkipyhän sisältävällä tasoittumisjaksolla
Jos tasoittumisjaksoon sisältyy 7 §:n 3 momentin mukainen työaikaa
lyhentävä arkipyhä, ylityöraja on työvuoroluetteloon merkitty
viikkotyöaika lisättynä yleistyöajassa 7 tunnilla 45 39 minuutilla
kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti ja kullekin viikolle
mahdollisesti merkityllä vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Arkipyhästä johtuva lisäys tehdään sillä viikolla, jolla ylimääräinen
vapaa on annettu.
Jos tasoittumisjaksoon sisältyy 7 §:n 3 momentin mukainen työaikaa
lyhentävä arkipyhä, viikoittainen ylityöraja on työvuoroluetteloon
poissaolon ulkopuolelle kullekin viikolle merkitty säännöllinen työaika
lisättynä poissaolon ulkopuolelle merkityllä mahdollisella vapaaaikakorvauksen tuntimäärällä ja lisättynä yleistyöajassa 7 tunnilla 45
39 minuutilla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti. Arkipyhästä
johtuva lisäys tehdään sillä viikolla, jolla ylimääräinen vapaa on
annettu.
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Yleistyöaika, osa-aikatyö:
Yleistyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15
minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa ylityöraja
on 38 tuntia 45 15 minuuttia kerrottuna tasoittumisjakson
viikkojen määrällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Osa-aikatyössä sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on 7 §
2 momentin mukaisessa tilanteessa vuosiloma, virka- tai työvapaa
tai muu hyväksyttävä poissaolo, ylityöraja alenee jokaista tällaista
poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut työpäivä 7 tuntia 45 39
minuuttia kuitenkin enintään 38 tuntia 45 15 minuuttia
kalenteriviikossa.
Osa-aikatyössä sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on
muu kuin 7 § 2 momentissa tarkoitettu ennalta suunniteltu poissaolo,
ylityöraja alenee poissaolon ajalle suunniteltujen tuntien verran
lisättynä poissaolon ulkopuolelle merkityllä mahdollisella vapaaaikakorvauksen tuntimäärällä.
Osa-aikatyössä sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on
sekä 7 § 2 momentissa tarkoitettu ennalta suunniteltu poissaolo että
muu kuin ennalta suunniteltu poissaolo, ylityöraja alenee lisäksi
poissaolon ajalle suunniteltujen tuntien verran lisättynä poissaolon
ulkopuolelle merkityllä mahdollisella vapaa-aikakorvauksen
tuntimäärällä.
Esimerkki

Osa-aikaisella, jonka säännöllinen työaika on 50 % täyttä työaika
tekevän työajasta, neljän viikon tasoittumisjakson työvuoroluetteloa
laadittaessa on tiedossa yksi ennalta tiedetty vuosilomapäivä.
Säännöllinen työaika on 73,63 tuntia = ((38,75 x 4) - 7,75) x 50 %
72,68 tuntia = ((38,25 x 4) - 7,65) x 50 %. Tämä on samalla
lisätyöraja. Ylityöraja on 147,25 tuntia = (38,75 t x 4) - 7,75 t 145,35
tuntia = (38,25 x 4) - 7,65 t.
Tasoittumisjakson aikana tietoon tulee yksi muu poissaolopäivä
sairastumisen vuoksi. Kyseiselle päivälle oli suunniteltu 8 työtuntia.
Säännöllinen työaika ja samalla lisätyöraja on 65,63 tuntia = 73,63 t
- 8 t 64,68 tuntia = 72,68 t - 8 t. Ylityöraja on 139,25 tuntia = 147,25 t - 8 t
137,35 t = 145,35 t - 8 t.
Soveltamisohje

Työvuoroluetteloon suunniteltu vapaa-aikakorvaus ei ole työaikaa.
Jos sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolle on suunniteltu
työaikakorvauksia annettavaksi vapaana, tehdään suunniteltua
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enemmän tunteja, siirtyy vastaava määrä vapaa-aikakorvauksia
annettavaksi vapaana myöhemmin tai suoritetaan rahakorvaus.
Soveltamisohje

Yleistyöajassa voidaan erotella vuorokautinen ja viikoittainen ylityö.
Viikoittaisella ylityöllä tarkoitetaan viikoittaisen ylityörajan lisäksi tehtyä
työtä, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Ylityö korvataan joko
vuorokautisena tai viikoittaisena ylityönä, mutta ei molempina. Viikossa
tehdystä työajasta vähennetään ensin mahdollinen vuorokautinen
ylityö. Jos viikkoylityöraja tämän jälkeenkin ylittyy, ylimenevä aika on
viikoittaista ylityötä.
2 mom.

Toimistotyöaika (8 §)
Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä
työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan että seuraavat
ylityörajat:
Vuorokautinen ylityöraja:
8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä,
kuitenkin enintään 9 tuntia.
Viikoittainen ylityöraja:
Toimistotyöaika, täysi työaika:
Toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15
minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa
toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on kuitenkin
työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty säännöllinen työaika
lisättynä kahdella tunnilla ja kullekin viikolle mahdollisesti merkityllä
vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Sellaisella viikolla, jolla on vuosiloma, virka- tai työvapaa tai muu
hyväksyttävä poissaolo, viikoittainen ylityöraja on poissaolon
ulkopuolelle työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika
lisättynä työpäivää kohden 24 minuutilla (0,4 tunnilla) kuitenkin
enintään kahdella tunnilla ja poissaolon ulkopuolelle merkityllä
mahdollisella vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Soveltamisohje:

Ylityöraja määräytyy edellä sanotun mukaisesti riippumatta siitä, onko
kyseessä 8 § 2 momentissa tarkoitettu ennalta suunniteltu tai muu
kuin ennalta suunniteltu poissaolo.
Viikoittainen ylityöraja arkipyhäviikolla:
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Sellaisella viikolla, johon ei sisälly ennalta suunniteltua tai muuta
kuin ennalta suunniteltua poissaoloa, viikoittainen ylityöraja on
38 tuntia 45 15 minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa
toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on kuitenkin
työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty säännöllinen työaika,
johon lisätään:
– kaksi tuntia,
– kullekin viikolle merkitty arkipyhälyhennys ja
– mahdollisesti merkitty vapaa-aikakorvauksen tuntimäärä.
Viikko tai tasoittumisjakso, johon sisältyy ennalta suunniteltu,
muu kuin ennalta suunniteltu poissaolo tai molemmat
poissaolot
Jos viikkoon tai tasoittumisjaksoon sisältyy 7 §:n 3 momentin
mukainen työaikaa lyhentävä arkipyhä, viikoittainen ylityöraja on
työvuoroluetteloon poissaolon ulkopuolelle kullekin viikolle merkitty
säännöllinen työaika, johon lisätään:
– työpäivää kohden 24 minuuttia (0,4 tuntia) kuitenkin enintään
2 tuntia viikossa,
– 7 tuntia 21 15 minuuttia kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää
kohti sillä viikolla, jolla arkipyhälyhennys on annettu ja
– poissaolon ulkopuolelle merkitty mahdollinen vapaaaikakorvauksen tuntimäärä.
Soveltamisohje

24 minuutin lisäys tehdään vain sellaisilta työpäiviltä, joihin sisältyy
säännöllistä työaikaa. Arkipyhä, vapaa-aikakorvauspäivä ja
työajantasauspäivä katsotaan tällaiseksi työpäiväksi ylityörajaa
laskettaessa.
Toimistotyöaika, osa-aikatyö:
Toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15
minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa ylityöraja on 38
tuntia 45 15 minuuttia kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen
lukumäärällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Osa-aikatyössä sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on
hyväksyttävä poissaolo, ylityöraja lasketaan seuraavasti:
– 36 tuntia 45 15 minuuttia viikossa tai 36 tuntia 45 15 minuuttia
kertaa tasoittumisjakson viikkojen lukumäärä,
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– josta vähennetään 8 § 2 momentissa mainittujen poissaolopäivien
lukumäärä kerrottuna 7 tuntia 21 15 minuutilla,
– josta vähennetään muun kuin ennalta suunnitellun
poissaolopäivän ajalle suunniteltu tuntimäärä,
– johon lisätään työpäivää kohden 24 minuuttia (0,4 tuntia)
kuitenkin enintään 2 tuntia tasoittumisjakson kalenteriviikkoa
kohden.
Soveltamisohje

Työvuoroluetteloon suunniteltu vapaa-aikakorvaus ei ole työaikaa.
Jos sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolle on suunniteltu
työaikakorvauksia annettavaksi vapaana, tehdään suunniteltua
enemmän tunteja, siirtyy vastaava määrä vapaa-aikakorvauksia
annettavaksi vapaana myöhemmin tai suoritetaan rahakorvaus.
Soveltamisohje

Toimistotyöajassa voidaan erotella vuorokautinen ja viikoittainen ylityö.
Viikoittaisella ylityöllä tarkoitetaan viikoittaisen ylityörajan lisäksi tehtyä
työtä, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Ylityö korvataan joko
vuorokautisena tai viikoittaisena ylityönä, mutta ei molempina. Viikossa
tehdystä työajasta vähennetään ensin mahdollinen vuorokautinen
ylityö. Jos viikkoylityöraja tämän jälkeenkin ylittyy, ylimenevä aika on
viikoittaista ylityötä.
3 mom.

Jaksotyö (9 §)
Jaksotyössä (9 §) ylityöraja on 9 §:ssä mainittu tuntimäärä ja
keskeytyneessä työaikajaksossa 16 15 §:n mukainen tuntimäärä.

4 mom.

Ylityöksi ei lueta työaikalain ulkopuolella olevan
viranhaltijan/työntekijän osallistumista kokoukseen, josta
suoritetaan kertapalkkio.

5 mom.

Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan harkinnan
mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana
siten kuin jäljempänä tai asianomaisessa liitteessä on tarkemmin
määrätty.

6 mom.

Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi
vahvistetusta työvuoroluettelosta. Mikäli viranhaltijan/työntekijän
vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi
vapaana ja viranhaltija/työntekijä sairastuu ennen vapaaaikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön
vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin
mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan
mukaan edellä tässä momentissa tarkoitettu rahakorvaus. Mikäli
viranhaltija/työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaaaikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien
annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on
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määrätty.
Soveltamisohje

Muu virka-/työvapaa ei siirrä työvuoroluetteloon vahvistettua
ylityövapaata myöhemmin annettavaksi.
Muut tässä luvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry
myöhemmin annettavaksi.

15 § Lisä- ja ylityö jaksotyössä keskeytyneellä työaikajaksolla
Työvuoroluetteloon ennalta suunniteltu keskeytys
1 mom.
Mikäli työaikajakso keskeytyy vuosiloman tai virka-/työvapaan tai
muun hyväksyttävän syyn vuoksi, säännöllinen työaika lyhenee
(ylityöraja) jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut
työpäivä, 7 tuntia 45 39 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 45 15
minuuttia kalenteriviikossa.
Osa-aikaisen säännölliseksi työajaksi (lisätyöraja) katsotaan osaaikatyön suhteellinen osuus täyttä työaikaa tekevän ylityörajasta.
Soveltamisohje

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantai-perjantai. Keskeytysaikaan sisältyvä arkipyhä katsotaan
työpäiväksi, jolloin säännöllistä työaikaa ei lyhennetä 9 § 3
momentin mukaisella arkipyhälyhennyksellä. Arkipyhä lyhentää
säännöllistä työaikaa 9 § 3 momentin mukaisesti silloin, kun se on
keskeytyksen ulkopuolella.
Mikäli työntekijä on poissa koko kalenteriviikon, lyhenee
työaikajakson säännöllinen työaika 38 tuntia 45 15 minuuttia.
Osa-aikatyössä ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa tekevän.
Muut keskeytykset
2 mom.
1 Jos edellä 1 momentissa tarkoitetusta syystä aiheutunut
keskeytys ei ole ollut tiedossa viikkoa ennen työaikajakson alkua,
se työaika, joka tehdään poissaolon ulkopuolelle hyväksytyssä
työvuoroluettelossa suunnitellun säännöllisen työajan lisäksi, on
täydessä työajassa ylityötä.
Soveltamisohje

Mikäli keskeytys on tiedossa viimeistään 7 päivää ennen
työaikajakson alkua, säännöllinen työaika suunnitellaan 1 momentin
mukaan. Mikäli keskeytys ei ole ollut tiedossa (7 päivää ennen
jakson alkua), ylityörajan osoittaa 2 momentin tuntimäärä.
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2 Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on
lisätyötä ylityörajaan (9 §:n mukainen täysi työaika) saakka.
Mikäli työaikajaksoon sisältyy sekä ennalta suunniteltu että muu
keskeytys, ylityöraja on edellä 15 § 1 momentissa sovittu
tuntimäärä.
3 Jos työvuoroluetteloon on suunniteltu annettavaksi vapaaaikakorvausta tai työaika alittaa säännöllisen työajan muun
vastaavan syyn vuoksi, niin edellä 1 kohdan tapauksessa ovat
ylityötä ja 2 kohdan tapauksessa lisätyötä ne työtunnit, jotka
ylittävät työvuoroluetteloon muulle kuin keskeytysajalle merkityn
työajan ja etukäteen suunnitellun säännöllisen työajan vajauksen
yhteenlasketun määrän.
16 § Ylityökorvaus
1 mom.

Ylityöstä maksetaan rahakorvauksena
1 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahdelta ensimmäiseltä
vuorokautiselta ylityötunnilta ja 100 %:lla korotettu tuntipalkka
kultakin seuraavalta vuorokautiselta ylityötunnilta sekä 50 %:lla
korotettu tuntipalkka viikoittaisen ylityön 5 ensimmäiseltä tunnilta
ja 100 %:lla korotettu palkka kultakin seuraavalta viikoittaiselta ja
vuorokautiselta ylityötunnilta
2 jaksotyössä 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahden viikon
työaikajakson 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta, kolmen viikon
työaikajakson 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja neljän viikon
työaikajakson 24 ensimmäiseltä ylityötunnilta sekä 100 %:lla
korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta
3 tai annetaan vastaava vapaa-aika.

2 mom.

Jaksotyön keskeytyneessä työaikajaksossa sekä silloin, kun
palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken työaikajakson, ylityö
korvataan maksamalla kahdelta ensimmäiseltä työpäivää kohden
lasketulta keskimääräiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu
tuntipalkka ja seuraavilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka tai
annetaan vastaava vapaa-aika.
100 %:lla korotettu tuntipalkka maksetaan tai vastaava vapaa-aika
annetaan kuitenkin tunneilta, jotka ylittävät edellä 1 momentissa
mainitut ylityötunnit.
Työpäiväksi katsotaan myös työntasauksesta tai vapaa29(104)
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aikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät.
17 § Hätätyö
Työaikalain 21 19 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa ja edellytyksin saadaan
säännöllisiä työaikoja pidentää. Ylityönä tehty hätätyö korvataan tämän
sopimuksen ylityökorvausmääräysten mukaisesti.
18 § Sunnuntai- ja lauantaityö- sekä aattokorvaus
Sunnuntaityökorvaus
1 mom.
Sunnuntaina, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pitkäperjantaina,
toisena pääsiäispäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä,
pyhäinpäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, joulupäivänä ja
tapaninpäivänä sekä kello 18.00–24.00 lauantaina ja vastaavalta
ajalta edellä lueteltujen juhlapäivien aattona tehdystä työstä
maksetaan varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka
kultakin työtunnilta tai annetaan vastaava vapaa-aika.
Lauantaityökorvaus
2 mom.
Arkilauantaina, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita tai lauantaiksi
sattuvaa jouluaattoa, kello 06.00–18.00 tehdystä työstä maksetaan
rahakorvauksena 20 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan
vastaava vapaa-aika
1 jaksotyössä ja
2 muussa työaikajärjestelmässä säännöllisenä työaikana tehdyiltä
työtunneilta.
Aattokorvaus
3 mom.

Pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja muuksi päiväksi kuin
sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 00.00–18.00 tehdyiltä
työtunneilta maksetaan aattokorvauksena varsinaisen palkan lisäksi
korottamaton tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika.

19 § Ilta-, yö- ja vuorotyökorvaus
Iltatyö
1 mom.

Yötyö
2 mom.

Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18.00–22.00 tehtyä työtä. Iltatyöstä
maksetaan rahakorvauksena 15 % korottamattomasta tuntipalkasta
tai annetaan vastaava vapaa-aika.
Yötyöllä tarkoitetaan kello 22.00–07.00 tehtyä työtä. Yötyöstä
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maksetaan rahakorvauksena 30 % korottamattomasta
tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. Jaksotyössä
vapaa-aikakorvaus on 24 minuuttia yötyötunnilta tai rahakorvaus
40 % korottamattomasta tuntipalkasta.
Soveltamisohje

Vuorotyölisää ja ilta- tai yötyökorvausta ei suoriteta samanaikaisesti.
Palohenkilöstön yötyön korvaamisesta on erityismääräyksiä teknisten
sopimuksessa.
Yötyön vapaa-aikakorvauksen käyttäminen jaksotyössä
3 mom.
Työaikajakson keskeytyessä yötyön vapaa-aikakorvauksella ei voida
täyttää säännöllisen työajan vajausta enempää kuin se määrä, mikä
asianomaiseen vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty vapaaaikahyvitystä annettavaksi. Yötyön vapaa-aikakorvaus annetaan
aikaisintaan yötyön suorittamista seuraavalla työaikajaksolla ja
viimeistään tämän luvun 23 §:n 5 momentin mukaisessa
määräajassa.
Soveltamisohje

Jos työaikajaksossa on suunniteltu annettavaksi kahdeksan tuntia
yötyön aikahyvitystä, mutta jaksoon tuleekin neljä todellista työtuntia
lisää, suunnitellusta yötyön aikahyvityksestä on neljä tuntia siirrettävä
annettavaksi myöhemmin tai niistä maksetaan rahakorvaus.
Vuorotyö
4 mom.
Vuorotyöllä tarkoitetaan 7 §:n mukaisesti järjestettyä kaksivuorotyötä
tai Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
liitteiden 5 ja 6 mukaista kolmivuorotyötä, jossa vuorot vaihtuvat
säännöllisesti ja muuttuvat ennakolta määrätyin ajanjaksoin ja jossa
viranhaltijat/työntekijät suorittavat samankaltaista työtä. Yleisten
teiden ja katujen puhtaanapitotöissä sekä uima- ja urheiluhalleissa
ja muissa niiden kaltaisissa laitoksissa sekä urheilukentillä vuorojen
katsotaan vaihtuvan säännöllisesti silloinkin, kun ne menevät osittain
päällekkäin, kuitenkin enintään yhden tunnin. Kaksivuorotyössä
liikennelaitoksessa tai yleisten teiden ja katujen kunnossa- ja
puhtaanapitotyössä vuorojen katsotaan vaihtuvan säännöllisesti
silloinkin, kun vuorojen väliin jää enintään yhden tunnin aika.
Viranhaltijaa/työntekijää voidaan tilapäisesti pitää samassa
vuorossakin, jos niin sovitaan. Edellä mainitun mukaisesti
järjestetyssä kaksivuorotyössä ja Kunnallisen teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen liitteissä 5 ja 6 tarkoitetussa
kolmivuorotyössä suoritetaan rahakorvauksena iltavuorossa 15 % ja
yövuorossa 30 % korottamattomasta tuntipalkasta.
Soveltamisohje
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Työvuorojen vaihtuminen tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vuoron
päätyttyä toinen alkaa ja vastaavasti kolmivuorotyössä toisen vuoron
päätyttyä kolmas alkaa. Vuorot eivät saa mennä osittainkaan
päällekkäin eikä vuorojen väliin saa jäädä taukoa, lukuun ottamatta
tässä pykälässä erikseen mainittuja työpisteitä tai töitä. Vuorojen
muuttuminen tarkoittaa sitä, ettei ketään jatkuvasti pidetä samassa
vuorossa vaan aamuvuorolaiset siirtyvät iltavuoroon tai yövuoroon
jne.
Mikäli työ on järjestetty siten, että se esim. viitenä päivänä viikossa
(ma–pe) on järjestetty em. edellytykset täyttäväksi vuorotyöksi ja
laitoksen käyttöajoista johtuen viikonloppuna (la–su) yksivuoro- eli
päivätyöksi, vuorotyölisät maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin
vuorotyötä tehdään (ma–pe). Iltavuorolisän tai yövuorolisän
suorittaminen ei ole sidottu tiettyihin kellonaikoihin kuten ilta- ja
yötyökorvaukset, vaan lisä maksetaan kaikilta ilta- ja yövuoron
tunneilta. Vuorotyölisää ei suoriteta jaksotyössä.

20 § Työaikakorvausten yleiset suorittamisedellytykset
Lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityökorvauksen sekä aattokorvauksen
suorittamisen edellytyksenä on, että
1 työ on tehty työpaikalla tai erityisestä syystä esimiehen määräämällä
muulla paikalla
2 työhön käytetty aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti selvitetty
3 työ on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen antaman kirjallisen määräyksen
perusteella paitsi silloin, kun kysymyksessä on säännöllinen vuorotyö tai
jaksotyö.
Soveltamisohje

Jos viranhaltija/työntekijä tekee kotona ylityötä, ylityön korvaaminen edellyttää
kirjallisen ylityömääräyksen lisäksi esimiehen lupaa. Ylityön tekeminen kotona
tulee kysymykseen vain poikkeustapauksessa.
Tämän luvun 18 §:n ja 19 §:n mukaiset ns. epämukavan työajan korvaukset
maksetaan vain tosiasiallisesti tehdyltä työajalta. Ne maksetaan myös lisä- ja
ylityöajalta (poikkeus lauantaityö, ks. 18 § 2 momentin 2 kohta).

21 § Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset
1 mom.

Lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä
varallaolon korvaamista koskevia tämän sopimuksen määräyksiä ei
sovelleta viranhaltijaan/työntekijään
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1 jonka säännöllistä työaikaa ei ole määrätty
2 jolle on myönnetty oikeus pitää muuta ansiotointa, jonka
hoitaminen vaatii säännöllisen työajan käyttämistä, jollei
kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse
sitä kohtuulliseksi
3 jonka palkkaus on tässä momentissa tarkoitettujen korvausten
osalta työ-/virkaehtosopimuksen erityismääräyksillä järjestetty
toisin
2 mom.

Edellä 1 mom. tarkoitettuja korvauksia ei suoriteta
1 kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle tai vastaavassa
asemassa olevalle
2 kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle (Kuntalain 64 §)
3 kunnan/kuntayhtymän johtoryhmän jäsenelle, virastopäällikölle,
tulosalueen johtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle
4 kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tai toimialan/viraston/
tulosalueen johtoryhmän jäsenelle
5 tulosyksikön johtajalle, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia
tehtäviä, tai tulosyksikön hallinto- tai talousjohtajalle
jollei kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä
kohtuulliseksi.
Soveltamisohje

Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan/työntekijän tehtävien
luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa tai
työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista.
Toimivaltainen viranomainen päättää, milloin kyseessä on sellainen
kunnan/kuntayhtymän toimialan, tulosalueen tai viraston johtoryhmä,
jonka jäsenelle ei suoriteta tässä pykälässä tarkoitettuja
työaikakorvauksia. Päätöksessä tulee ottaa huomion
toimialan/tulosalueen/ viraston koko, johtoryhmän jäsenten asema
työnantajan organisaatiossa ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Muita
asiaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi kunnan asukasmäärä ja
sitä kautta kuntaorganisaation koko. Tarvittaessa asiasta
neuvotellaan paikallisesti asianomaisten viranhaltija- ja
työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa ja asiassa pyritään
yhteisymmärrykseen.
Kohta 3
33(104)
yleiskirje2008hs-kvtes2020-2021-liite 2-muuttuneet-määräykset.docx

Yleiskirjeen 8/2020 liite 2

Johtoryhmän jäseniksi ei katsota varajäseniä eikä niitä, joilla on
kokouksissa läsnäolo-oikeus, mutta jotka eivät virka- tms.
asemansa perusteella kuulu varsinaiseen johtoryhmään.
Virastopäälliköitä ja vastaavassa asemassa olevia on yleensä vain
suurissa kaupungeissa. Vastaavassa asemassa olevia voivat olla
esim. henkilöstöjohtaja ja johtavassa asemassa oleva
kaupunginlakimies.
Kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet jäävät korvausmääräysten
ulkopuolelle. Lisäksi kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen
päättää viime kädessä, milloin kyseessä on sellainen kuntayhtymän
toimialan johtoryhmä tai muun yksikön johtoryhmä, jonka jäsenelle ei
suoriteta tässä pykälässä tarkoitettuja työaikakorvauksia.
Kohta 5
Tulosyksikkö määritellään työnantajakohtaisesti. Tulosyksiköllä
tarkoitetaan kunnallista organisaatiota tai sen osaa, joka on
hallinnollisesti ja taloudellisesti vastuussa tehtäviensä hoitamisesta.
Esimerkiksi liikelaitos, ammattioppilaitos tai pelastuslaitos voi olla
tässä tarkoitettu organisaatiokokonaisuus.

22 § Hälytysraha
Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan 7,61 euron hälytysraha,
mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön
vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on määrätty
olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun
pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista.
Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista
työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Viranhaltijalle/ työntekijälle
maksetaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä
matkakuluista.
23 § Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten
suorittamisajankohta
Tuntipalkan laskeminen
1 mom.
Lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai-, sunnuntai- ja aattotyön sekä
varallaolon rahakorvauksen laskemiseksi tarvittava tuntipalkka
saadaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka
1 luvulla 152, mikäli työaika määräytyy 8 §:n mukaan
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2 luvulla 163, mikäli työaika määräytyy 7 tai 9
§:n tai Teknisten sopimuksen liitteen 6 mukaan
3 luvulla 158, mikäli työaika määräytyy Teknisten
sopimuksen liitteen 5 mukaan,
jollei työaikalain 14 §:n 39 §:n nojalla annetussa
poikkeusluvassa tai tehdyssä virka- tai työehtosopimuksessa
ole vahvistettu toisin työaikalain alaisen
viranhaltijan/työntekijän tuntipalkan laskemisperusteita.
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Työntekijät
2 mom.
Työntekijällä vuorotyölisä lasketaan mukaan tuntipalkkaan, jota
korotetaan 50 tai 100 prosentilla, mikäli yli- ja sunnuntaityötä
suoritetaan sellaisena ajankohtana, jolta maksetaan vuorotyölisää.
Soveltamisohje

Tuntipalkassa ei oteta huomioon mm. ilta- ja yötyökorvausta,
lauantaityökorvausta eikä aattokorvausta yli- ja
sunnuntaityökorotusosuuksia laskettaessa.
Viranhaltijoiden vuorotyölisää ei oteta huomioon tuntipalkassa yli- ja
sunnuntaityökorvauksia maksettaessa.
Tuntipalkan laskeminen osa-aikatyössä
3 mom.
Osa-aikatyötä tekevän tuntipalkka saadaan jakamalla
kalenterikuukauden varsinainen palkka (osa-aikapalkka) luvulla,
joka lasketaan siten, että osa-aikaisen säännöllinen työaika (osaaikatyöaika) jaetaan täydellä työajalla ja kerrotaan 1 momentin
mukaisella, täyttä työaikaa tekevän kuukausipalkan jakajalla.
Soveltamisohje

Tuntipalkan laskukaava:
Tuntipalkka = osa-aikapalkka :

( kk-palkan jakaja x

osa–aikatyöaika
täysi työaika

)
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Jos viikkotyöaika toimistotyössä on esimerkiksi 25 tuntia, on
kuukausipalkan (osa-aikapalkan) jakaja 103,4 (152 x 25: 36,75) 104,8 =
(152 x 25:36,25).
4 mom.

Muissa kuin 1 ja 3 momenteissa tarkoitetuissa tapauksissa saadaan
tarvittava tuntipalkka jakamalla varsinainen palkka kuukauden
aikana säännölliseen työhön käytettävää tuntimäärää vastaavalla
luvulla.

Korvausten suorittamisajankohta
5 mom.
Rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus annettava
viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan
kalenterikuukauden aikana, paitsi jos säännöllinen työaika on
vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, tällaisen
työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana.
Viranhaltijan/työntekijän kanssa sovittaessa voidaan vapaaaikakorvaus kuitenkin antaa vielä neljän seuraavan
kalenterikuukauden aikana. Samoin rahakorvaus saadaan maksaa
edellä mainittua myöhemmin, milloin tarkoitettua vapaaaikakorvausta ei ole voitu virantoimituksen/työnteon keskeytyksen
vuoksi antaa edellä määrättynä aikana.
Soveltamisohje

Määräykset kolmivuorotyössä pitämättä olevilta vuorovapailta
maksettavan rahakorvauksen suorittamisesta ovat Kunnallisen
Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteissä 5 ja 6.
Vapaa-aikakorvaus
6 mom.
Ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta ei voida käyttää
lyhyempää kuin yhden työpäivän kestävää vapaa-aikakorvausta
paitsi yötyön aikahyvityksessä.

Lepoajat
24 § Viikoittainen vapaa-aika Viikkolepo
1 mom.

Työaika on järjestettävä niin, että viranhaltija/työntekijä saa kerran
viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaaajan, joka on mikäli mahdollista sijoitettava sunnuntain yhteyteen.
Viikoittainen vapaa-aika Viikkolepo voidaan järjestää keskimäärin
35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan
Viikkolevon tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. Jos
työntekijän vuorokautinen työaika on enintään kolme tuntia,
työntekijälle saadaan antaa 35 tunnin sijasta vähintään 24 tunnin
yhdenjaksoinen vapaa viikossa.
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Soveltamisohje

Tarvittaessa työvuoroluetteloon merkittyä viikoittaista vapaa-aikaa
viikkolepoa voidaan muuttaa. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei ole ollut
työssä koko viikkoa mm. vuosiloman, sairausloman tai muun virka/työvapaan vuoksi siten, että poissaolo on kestänyt yhtäjaksoisesti
vähintään 35 tuntia, katsotaan viikoittainen vapaa-aika viikkolepo
annetuksi.
Jaksotyössä tulisi kussakin työpisteessä pyrkiä antamaan
viranhaltijoille/työntekijöille sama määrä vapaapäiviä viikonloppuna
tietyn ajanjakson kuluessa.
2 mom.

3 mom.

Keskeytymättömässä vuorotyössä vapaa-aika viikkolepo voidaan
järjestää keskimäärin 35 tunniksi, enintään 12 viikon aikana. Vapaaajan Viikkolevon tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.
Teknisten olosuhteiden ja työn järjestelyjen niin edellyttäessä
voidaan menetellä vastaavalla tavalla, jos siihen on
viranhaltijan/työntekijän suostumus.
Edellä tässä pykälässä säädetystä voidaan poiketa,
1 jos viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika on
vuorokaudessa enintään kolme tuntia
2 maatalouden kotieläinten hoitotyössä ja kiireellisessä kylvö- ja
sadonkorjuutyössä
3 työaikalain 21 19 §:ssä tarkoitetussa hätätyössä
4 jos työn tekninen laatu ei salli viranhaltijan/työntekijän täydellistä
vapauttamista työstä
5 jos viranhaltijaa/työntekijää tarvitaan tilapäisesti työhön hänen
vapaa-aikanaan kunnassa/kuntayhtymässä suoritettavan työn
säännöllisen kulun ylläpitämiseksi tai
6 jos viranhaltija/työntekijä suostuu varallaoloon viikoittaisen vapaaajan viikkolevon aikana.

4 mom.

Milloin työaikalain alaista viranhaltijaa/työntekijää tarvitaan
tilapäisesti työhön edellä 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 2,
4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 1 tai 2 momentissa
tarkoitetun viikoittaisen vapaa-aikansa viikkoleponsa aikana,
viranhaltijan/työntekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään yhtä
pitkällä ajalla kuin hän ei ole saanut 1 ja 2 momentissa määrättyä
vapaa-aikaa viikkolepoa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
työn tekemisestä tai viranhaltijan/työntekijän suostumuksella
tilapäisestä työstä maksetaan työhön käytetyltä ajalta yksinkertainen
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tuntipalkka.
Soveltamisohje

Muille kuin työaikalain alaisille ei tarvitse korvata mahdollisesti
saamatta jäänyttä viikoittaista vapaa-aikaa viikkolepoa.
5 mom.

Jollei toimintojen luonne muuta vaadi, viranhaltijan/työntekijän
säännöllinen työaika sijoitetaan viidelle työpäivälle viikossa.
Työvuorot suunnitellaan siten, että viranhaltijalle/työntekijälle
pyritään antamaan kaksi peräkkäistä vapaapäivää viikon aikana.
Soveltamisohje

Työvuorot suunnitellaan siten, että sunnuntai ja lauantai ovat
mahdollisuuksien mukaan vapaapäiviä.
25 § Päivittäiset lepoajat
1 mom.

Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pitempi eikä viranhaltijan/
työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta
välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana vähintään
puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei lueta työaikaan ja
jonka aikana viranhaltija/työntekijä saa esteettömästi poistua
työpaikalta. Lepoaika voidaan viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä
antaa edellä mainittua lyhyemmissäkin työvuoroissa, ellei tehtävien
järjestely ole esteenä. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi
työpäivän alkuun eikä loppuun. Jos työaika ylittää vuorokaudessa 10
tuntia, viranhaltijalla/ työntekijällä on niin halutessaan oikeus pitää
enintään puoli tuntia kestävä työaikaan kuulumaton lepoaika
kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Jollei lepoaikaa voida virkatai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on
annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana.
Soveltamisohje

Lepoaikaa (ruokailutaukoa) ei ole välttämätöntä määrätä
pidettäväksi tiettynä kellonaikana, vaan voidaan menetellä
esimerkiksi siten, että lepoaika pidetään tiettyjen kellonaikojen
välisenä aikana silloin kun se on virka-/työtehtävien kannalta
tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajankohdan määrää
asianomainen esimies tai viranhaltija/ työntekijä itse.
Määräys työaikana ruokailusta tulee sovellettavaksi vain niissä
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei
ole toiminnallisista syistä mahdollista.

2 mom.

Jaksotyötä tekeville viranhaltijoille/työntekijöille on annettava
sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 1
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momentissa tarkoitettu lepotauko taikka viranhaltijan/työntekijän niin
halutessa tilaisuus joutuisaan ateriointiin työaikana työpaikalla tai
työnantajan osoittamassa asianomaisen laitoksen ruokalassa tai
vastaavassa ruokailupaikassa edellyttäen ettei järjestelystä aiheudu
häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille ja että ruokailusta
aiheutuva poissaolo työstä kestää enintään 15–20 minuuttia.
Soveltamisohje

Määräystä sovelletaan myös kotisairaanhoidossa ja kotihoidossa.

26 § Kahvitauko
Viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10 minuutin pituinen tauko
(kahvitauko), joka luetaan työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä ei saa
poistua työpaikalta. Tauko järjestetään tarvittaessa vuoroittain ja muutoinkin
siten, ettei tauosta aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille.
Taukoa ei saa sijoittaa työvuoron/työpäivän alkuun tai loppuun.

Työaika-asiakirjat ja yötyö
27 § Työajan tasoittumisjärjestelmä tasoittumissuunnitelma
1 mom.

Jos 7–9 §:n tai liitteen 18 mukainen säännöllinen työaika on
järjestetty keskimääräiseksi, on työtä varten ennakolta laadittava
työaikalain alaisista töistä työajan tasoittumisjärjestelmä
tasoittumissuunnitelma vähintään ajaksi, jonka kuluessa
säännöllinen työaika tasoittuu määrättyyn keskimäärään.
Soveltamisohje

Tasoittumisjärjestelmästä Työajan tasoittumissuunnitelmasta on
erotettava työvuoroluettelo, josta on määräykset 28 §:ssä.
TasoittumisjärjestelmästäTasoittumissuunnitelmasta pitää käydä ilmi
tasoittumisjakso ja kunkin viikon säännöllinen työaika ja
mahdollisuuksien mukaan vapaapäivät. Jos koko tasoittumisjaksoksi
on mahdollista laatia työvuoroluettelo, työvuoroluettelo korvaa tässä
pykälässä tarkoitetun tasoittumisjärjestelmän tasoittumissuunnitelman.
2 mom.

Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa työajan
tasoittumisjärjestelmää tasoittumissuunnitelmaa työnantajan on
varattava luottamusmiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä.
Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika.

3 mom.

Työajan tasoittumisjärjestelmän tasoittumissuunnitelman
muutoksista on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle hyvissä
ajoin.
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28 § Työvuoroluettelo
1 mom.

Työaikalain alaisia töitä varten on työnantajan laadittava
työvuoroluettelo, josta käy ilmi viranhaltijan/työntekijän säännöllisen
työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäiset lepoajat.
Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan
tasoittumisjärjestelmä tasoittumissuunnitelma, jollei se
tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden
vuoksi ole erittäin vaikeaa. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava
niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. Työvuoroluetteloa
laadittaessa on viranhaltijan/työntekijän tai luottamusmiehen
vaatimuksesta noudatettava, mitä 27 §:n 2 momentissa on määrätty.
Soveltamisohje

Työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäiset lepoajat
tulee ilmoittaa täsmällisin kellonajoin. On kuitenkin mahdollista laatia
liukuva työvuoroluettelo, jossa viranhaltija/työntekijä tietyissä rajoissa
saa itse määrätä em. ajankohdat. Esimerkiksi voidaan merkitä, että
päivittäinen lepotauko pidetään kello 11.00 ja 13.00 välisenä aikana.
2 mom.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti
viranhaltijoiden/työntekijöiden tietoon, viimeistään viikkoa ennen
siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen
työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän
suostumuksella tai perustellusta syystä. Työtuntien muodostuminen
ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon työtuntien alittuminen ei
sinänsä ole tässä tarkoitettu perusteltu syy.
Soveltamisohje

Työvuoroluettelo voidaan antaa myös sähköisesti tiedoksi, mikäli tämä
on teknisesti mahdollista. Viranhaltijan/työntekijän suostumuksella
työvuoroluetteloa voidaan aina muuttaa. Mikäli muutoksesta ei päästä
yksimielisyyteen, tulisi työvuoroluetteloon tehdä vain ne muutokset,
jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Perustellun syyn
olemassaolo harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. Perusteltuna
syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm.
toiminnallisia syitä, esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja.
Perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiseen on aina silloin, kun
luettelo on laadittu virheellisesti. Muutoksesta on joka tapauksessa
ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee.
3 mom.

Jos viranhaltija/työntekijä pakottavan esteen vuoksi ei voi saapua
vuorollaan työhön, hänen on mahdollisimman pian ilmoitettava
esteestä esimiehelleen.
Soveltamisohje
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Työsuojelulliset ja tehokkuusnäkökohdat puoltavat sitä, että
työvuorosta pois jäävän tai jääneen tilalle pyritään saamaan
ensisijaisesti muu kuin työvuoronsa juuri lopettanut
viranhaltija/työntekijä.

29 § Yötyö
Sen lisäksi mitä työaikalain (605/1996) 26 §:n (872/2019) 8 §:n 1 momentissa on
säädetty yötyön teettämisestä, yötyötä voidaan teettää työssä, jota on tarpeen
tehdä kello 23:n ja 6:n välisenä aikana lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.
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Työaikapankki
30 § Työaikapankki
1 mom.

Kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön
työaikapankki sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista
kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisella paikallisella työ/ ja virkaehtosopimuksella.

2 mom.

Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa
järjestelmää, joilla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä
etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidemmällä
aikavälillä.

3 mom.

Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin
sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, pankkiin siirrettävät erät
ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon
enimmäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot,
pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen rahassa sekä
menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä.
Soveltamisohje

Sopijaosapuolet ovat antaneet tarkemmat työaikapankkia
koskevat ohjeet. Nämä ohjeet eivät ole osa kunnallista yleistä
työ- ja virkaehtosopimusta.

Liukuva työaika
31 § Liukuva työaika
1 mom.

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan säännöllisen työajan
järjestämistä siten, että työntekijä voi kiinteän työajan
ulkopuolella annetuissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen
alkamis- ja päättymisajankohdan.

2 mom.

Työnantaja voi ottaa käyttöön toiminnan kannalta tarkoituksen
mukaisen liukuvan työajan järjestelmän tässä pykälässä
määrätyin ehdoin ja rajoituksin työaikaluvun 7 §:n mukaisessa
yleistyöajassa ja 8 §:n mukaisessa toimistotyöajassa.
Työnantaja voi myös lakkauttaa järjestelmän kokonaan tai
osittain.
Soveltamisohje
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Työnantaja päättää liukuvan työajan ehdoista ja käyttöönotosta
sekä siitä, mihin henkilöstöryhmiin järjestelmää sovelletaan. Ellei
viranhaltija/työntekijä nimenomaisesti ilmoita jättäytyvänsä
järjestelmän ulkopuolelle, työnantajan ja työntekijän/viranhaltijan
kesken katsotaan sovitun liukuvasta työajasta. Työnantaja voi
muuttaa tai lakkauttaa liukuvan työajan järjestelmän irtisanomalla
järjestelmän päättymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa
noudattaen. Työnantaja tai työntekijä/viranhaltija voi irtisanoa
sopimuksen päättymään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

32 § Liukuvan työajan ehdot
1 mom.

Työnantaja määrittää liukuvassa työaikajärjestelmässä olevan
kiinteän työajan, jonka aikana viranhaltijan/työntekijän on oltava
työpaikalla tai työnantajan muussa hyväksymässä paikassa
työnantajan käytettävissä. Työnantaja määrittää myös liukumaajat. Liukuma-aika ja kiinteä työaika yhdessä voivat muodostaa
enintään 12 tunnin pituisen ajanjakson ruokatauko mukaan
lukien.
Soveltamisohje

Vuorokausilevosta ks. viittausmääräys TAL 29 § 25 §
Liukuma-aikana viranhaltija/työntekijä voi pääsääntöisesti itse
päättää työhön tulo- ja lähtöaikansa. Työnantajalla on työnjohtooikeutensa nojalla oikeus tarvittaessa yksittäistapauksessa
päättää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava työssä tiettynä
esimerkiksi liukuma-ajaksi sattuvana aikana. Työnantaja ei saa
käyttää työnjohto-oikeutta ko. asiassa säännönmukaisesti
liukuvan työajan tarkoitus huomioon ottaen. Lisäksi työnantaja
voi tarvittaessa antaa lisä- ja ylityömääräyksen.
Määräyksen mukaan liukuma-ajan enimmäismäärä voi olla
esim. klo 7–9 sekä 15–19. Kiinteän työajan on oltava
vähintään 5 tuntia, jollei työnantaja toisin päätä.
2 mom.

Työaikaluvun 25 § 1 momentin mukainen päivittäinen lepoaika
sijoitetaan kiinteän työajan keskelle. Päivittäinen lepoaika
voidaan järjestää liukuvaksi siten, että viranhaltija/työntekijä voi
itse päättää päivittäisen lepoajan ajankohdan annetuissa
rajoissa.
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33 § Säännöllisen työajan ylittävän tai alittavan kertymän
rajat (saldokertymät)
Liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 40 50 tuntia
(+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo).
Soveltamisohje

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää
vähennetään työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla.
Työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika
kokonaisina työpäivinä.

34 § Lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa
1 mom.

2 mom.

Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija/työntekijä tekee
työnantajan nimenomaisen aloitteen perusteella säännöllisen
työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä.
Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija/työntekijä suorittaa
työnantajan nimenomaisen aloitteen perusteella ja joka ylittää
tämän sopimuksen työaikaluvun 14 §:n 1 momentin ja 2
momentin mukaisen vuorokautisen ja/tai viikoittaisen
ylityörajan.
Soveltamisohje

Lisä- tai ylityömääräyksen voimassaoloaikana ei sovelleta
liukuvan työajan määräyksiä.
Lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa määräytyy sen mukaisesti mitä on
määrätty 13 §:n 1–2 momentissa ja 14 §:n 1–2 momentissa.

35 § Palvelussuhteen päättyminen liukuvassa työajassa
1 mom.

Mikäli liukuvassa työajassa säännöllinen työaika jää vajaaksi
virka- tai työsuhteen päättyessä, vähennetään palkasta
vajaaksi jääneiden työtuntien osuus korottamattoman
tuntipalkan mukaan.

2 mom.

Mikäli liukuvassa työajassa säännöllinen työaika ylittyy virkatai työsuhteen päättyessä, korvataan säännöllisen työajan
ylittäneet työtunnit korottamattoman tuntipalkan mukaan.
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Muut määräykset
36 §

Työajan enimmäismäärän seurantajakso
Työaikalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työajan
enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 12 kuukautta.
Soveltamisohje

Työaikalain 18 §:ssä on säädetty työajan enimmäismäärästä.
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: IV luku, 4 §, 6 § ja 19 §

IV luku

Vuosiloma
–––
4 § Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroista aikaa ovat 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
vuosilomaan oikeuttavia kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät tai
työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt suorittamasta työtään
ollessaan
1 vuosilomalla, 21 §:n tai vuosilomalain 8 §:n 2 momentin mukaisella vapaalla tai
lomarahavapaalla (19 §)
2 sairauslomalla, jolta hänellä on tai olisi ollut ehdoton oikeus palkkaan
Soveltamisohje

Tätä kohtaa sovelletaan myös, jos viranhaltija/työntekijä on sairausajan palkan
sijasta saanut tapaturma- tai muuta korvausta työkyvyttömyysajalta, jolta hänellä
olisi ehdoton oikeus sairausajan palkkaan.
3 työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 §:ssä säädetyllä erityisäitiys-, äitiys-,
isyys- tai vanhempainvapaalla, 6 §:ssä säädetyllä tilapäisellä hoitovapaalla
taikka 7 §:ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon vuoksi
4 lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan
5 opintovapaalaissa (273/79) tarkoitetulla opintovapaalla, yhteensä 30
kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana
6 työn edellyttämää koulutusta varten myönnetyllä virka-/ työvapaalla enintään
30 kalenteripäivää kerrallaan
7 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisessa, voimassa
olevan oppisopimuksen edellyttämässä tietopuolisessa koulutuksessa
8 ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä
9 muulla virka-/työvapaalla yhteensä enintään 30 kalenteripäivää
lomanmääräytymisvuoden aikana edellyttäen, että viranhaltija/työntekijä
lomanmääräytymisvuoden aikana on ollut asianomaisessa kunnassa tai
kuntayhtymässä työssä vähintään 22 työpäivää. Mikäli viranhaltija/työntekijä
saa virka-/työvapaan ajalta vuosilomaa tai lomakorvausta muun työnantajan
palvelussuhteen perusteella, voidaan tällainen poissaoloaika jättää kokonaan
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lukematta työssäolon veroiseksi ajaksi. Muuksi virka-/työvapaaksi katsotaan
myös edellä kohdissa 2, 5 ja 6 mainitut ajat ylittävät poissaoloajat.
Soveltamisohje

Kussakin työssäolon veroisessa päivässä katsotaan olevan työtunteja se määrä,
joka siinä olisi ollut, jos viranhaltija/työntekijä olisi ko. päivänä ollut työssä.
Työaikakorvauksista tai työajan tasoittumisesta aiheutuvat vapaapäivät eivät ole
työssäolopäivien veroisia päiviä.
–––
6 § Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa
Tavanomaisesta poikkeavat työaikajärjestelyt
3 mom.
Mikäli säännölliseen työaikaan kuuluvia työpäiviä on
keskimäärin vähemmän tai enemmän kuin 5 kalenteriviikossa,
vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaapäiviä samassa
suhteessa kuin niitä muutoinkin on ja vuosilomapäivät kuluvat
vuosiloma-aikana seuraavasti:
1 Täydellä kalenteriviikolla on 5 vuosilomapäivää.
2 Vajaalla kalenteriviikolla vuosilomapäiviä ovat vuosiloma-aikaan
sisältyvät arkipäivät paitsi lauantai. Mikäli vuosiloma-aikaan
sisältyvä lauantai tai sunnuntai tai molemmat olisivat olleet
työpäiviä, ovat nekin vuosilomapäiviä. Vuosilomapäiviä voi
kuitenkin vajaalla kalenteriviikolla olla enintään 4.
Työaikaa lyhentävä arkipyhä
Vuosiloma-aikaan sisältyvät työaikaluvun 7 §:n 3 2 momentissa
tarkoitetut työaikaa lyhentävät arkipyhät eivät kuluta vuosilomapäiviä.
Soveltamisohje

Viikon keskimääräisten työpäivien laskemisesta ks. 1 momentin
soveltamisohje.
6 §:n 3 momentin määräyksiä sovelletaan myös, kun säännöllistä
työaikaa ei ole ollenkaan määrätty (esim. praktikkoeläinlääkäri ja ns.
väestövastuulääkäri) tai työaika vaihtelee viikoittain.
3 momentin soveltamisedellytykset ratkaistaan vuosiloman
antamishetkellä. Näin ollen jos sillä kalenteriviikolla tai siinä
tasoittumisjaksossa, johon vuosiloma sisältyy tai jossa vuosiloma
alkaa tai päättyy, olisi ilman vuosilomaa säännölliseen työaikaan
kuuluvia työpäiviä keskimäärin vähemmän tai enemmän kuin 5
kalenteriviikossa, sovelletaan 3 momentin määräyksiä.
3 momenttia sovellettaessa lomat on yleensä syytä antaa, mikäli
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mahdollista, täysinä kalenteriviikkoina tai tasoittumisjaksossa
pitempinä jaksoina siten, että työ- ja vapaapäivien suhteellinen
osuus on sama kuin työskentelyjaksoissa. Vajailla viikoilla voidaan
joutua suorittamaan myös pyöristyksiä. Lähtökohtana on se, että
työaikajärjestely ei vaikuta vuosiloman pituuteen. Esimerkiksi pisin
vuosiloma on aina vuosiloma-aikana yhteensä lähes 7,5 viikkoa (ei
sisällä työaikaa lyhentäviä arkipyhiä).
Vuosiloma-aikaan sisällytettävät työpäivät (jotka olisivat ilman
vuosilomaa työpäiviä) saadaan laskentakaavasta:

49(104)
yleiskirje2008hs-kvtes2020-2021-liite 2-muuttuneet-määräykset.docx

Kalenteriviikon keskimääräiset työpäivät
x vuosilomapäivät
5

Vuosiloma-aikaa määrättäessä on huolehdittava siitä, että vuosilomaaikaan sisältyy oikea määrä työpäiviä (kaava) ja vuosilomapäiviä.
Esimerkki 1

Osa-aikaeläkkeellä olevan A:n työaika on 55 % täydestä työajasta ja
hän työskentelee yleistyöajassa joka toinen viikko 5 työpäivänä
maanantaista perjantaihin (keskimäärin 2,5 työpäivää viikossa) 42
tuntia 38 minuuttia (työpäivien pituus 8–9 tuntia).
ma
ti
ke to pe la su
!----------------------------------------------!
vapaaviikko

ma
ti
ke to pe la su
8t
9
8
9
8
–
–
38
min
(----------------------------------------------v-------------------------------------------------)
keskimäärin 2,5 työpäivää viikossa

Vuosiloman pituus on 38 vuosilomapäivää.
Koska vuosilomaa annettaessa lomaan tulee sisällyttää työ- ja
vapaapäiviä samassa suhteessa kuin sitä muutoinkin on, pitää
loma-aikaan sisältyä 19 työpäivää. Laskentakaava: 2,5 : 5 x 38 = 19.
Vuosiloma annetaan esimerkiksi seuraavasti:
Lomakausi:
vapaaviikko

työviikko
5 tp

vapaaviikko

työviikko

vapaaviikko

5 tp

= työpäiviä 10
= vuosilomapäiviä 24

↑
juhannusaatto

Lomakauden ulkopuolinen kausi:
työviikko
5 tp

vapaaviikko

työviikko
4 tp

to

= työpäiviä 9
= vuosilomapäiviä 14

↑
Loma loppuu

Lomakauteen olisi voitu sijoittaa myös 3 työviikkoa ja 2 vapaaviikkoa,
jolloin loman alussa ja lopussa olisi ollut työviikko. Tällöin
lomakauden ulkopuolinen loma olisi alkanut ja päättynyt
vapaaviikolla.
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Jos loma- aikaan ei olisi sisältynyt juhannusaattoa, loma olisi pitänyt
merkitä alkavaksi maanantain sijasta ensimmäisen viikon tiistaina.
Esimerkki 2

Yleistyöaika (täysi työaika 38 tuntia 45 min. 15 min /viikko), jossa
työpäiviä on viikossa 6 (maanantai–lauantai). Lomaoikeus on 38
vuosilomapäivää.

esim.
→

ma
7

ti
6

ke
8,25

to
6

pe
6,50

la
5

Loma-aikaan pitää sisältyä em. laskentakaavan mukaan 46 työpäivää
(6 : 5 x 38 = 45,6 ~ 46).
Lomakautena annetaan esimerkiksi 5 kalenteriviikkoa, johon sisältyy
juhannusaatto (29 työpäivää ja 24 vuosilomapäivää) ja lomakauden
ulkopuolella esimerkiksi tiistai–sunnuntai ja 2 täyttä kalenteriviikkoa
(17 työpäivää ja 14 vuosilomapäivää).
Esimerkki 3

Työaika muuttunut täysiaikaisesta osa-aikaiseksi (50 %) 1.1. lukien
siten, että joka toinen viikko on työviikko. Lomaoikeus on 38
vuosilomapäivää, josta on pidetty 25 vuosilomapäivää ennen 1.1. (5
viikon loma). 1.1. jälkeen annettavaan loma-aikaan (13
vuosilomapäivää) sisällytetään 7 työpäivää (2,5/5 x 13 = 6,5). Ennen
1.1. pidettyyn lomaan sovelletaan 6 §:n 1 momentin ja 1.1. jälkeen
pidettyyn lomaan 6 §:n 3 momentin määräyksiä.
4 mom.

Mikäli työaikajärjestelyssä vuorokautisen säännöllisen työajan pituus
vaihtelee yli 3 tuntia, vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaaaikaa samassa suhteessa kuin niitä muutoinkin on. Edellä sanottu
ei koske työaikaluvun 7 § 2 momentissa, 8 §:n 2 momentissa, 15 §:n
1 momentissa ja liitteen 18 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua
vuosilomaa (ennalta suunniteltu poissaolo/keskeytys).
Esimerkki

Täysi työaika yleistyöajassa (38 tuntia 45 min. 15 min. /viikko).
Työpäiviä on viikossa 5. Keskimääräinen työpäivän pituus on 7,75
7,65 tuntia. Lomaoikeus on 28 vuosilomapäivää.
ma (1)
9

ti (2)
9

ke (3)
8

to (4)
7,75
7,25

pe (5)
5

Lomakautena annetaan esimerkiksi 20 työpäivää täysinä
kalenteriviikkoina ja lomakauden ulkopuolella 8 työpäivää:
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p (1)
5

la
–

su ma (2) ti (3) ke (4) to (5) pe (6)
–
9
9
8
7,75
5
7,25

la
–

su ma (7) ti (8)
–
9
9

Lomakauden ulkopuolinen loma voi alkaa esimerkiksi
perjantaina ja päättyä runsaan viikon päästä tiistaina, jolloin
loma-ajan työpäivien keskimääräinen pituus on 7,72 7,76
tuntia (61,75 61,25 : 8) eli riittävän lähellä keskimääräisen
työpäivän pituutta, josta voidaan hieman poiketa.
Pyöristäminen
5 mom.
Vajaat päivät pyöristetään lähimpään täyteen kokonaislukuun
siten, että 0,5 pyöristetään ylöspäin. Mikäli saman
lomanmääräytymisvuoden lomia annetaan siten, että loman
osia jouduttaisiin pyöristämään kaksi kertaa tai useammin,
lopputuloksen pitää olla sama kuin jos pyöristys olisi suoritettu
yhteenlasketuista osista em. tavalla.
–––
19 § Lomarahavapaa
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi
1 mom.
Tämän luvun 18 §:ssä tarkoitettu lomaraha tai osa siitä
voidaan työntekijän/viranhaltijan suostumuksin antaa myös
vapaana.
Lomarahan vaihtamista koskeva sopimus

2 mom.
Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että
lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä
annetaan vastaavana vapaana.
Soveltamisohje

Lomarahan vaihtoa koskevan sopimuksen tulee olla kirjallinen tai
sähköinen.
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Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/viranhaltijoille tai heidän
edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla
noudatettavat yleiset periaatteet.
Työnantajan tulee selvittää työntekijälle/viranhaltijalle, jonka kanssa
sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, lomarahan vaihtamista
koskevat ehdot.
Lomarahavapaapäivien lukumäärän määräytyminen
3 mom.
Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % tämän luvun 5 §:n
2 momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien
lukumäärästä. Jos koko lomaraha muutetaan
lomarahavapaaksi, lomarahaa ei jää maksettavaksi. Jos vain
osa lomarahasta muutetaan lomarahavapaaksi, vähennetään
tämän luvun 18 §:n mukaan lasketusta lomarahasta niin monen
lomarahavapaapäivän palkka kuin lomarahavapaata pidetään.
Lomarahan huomioiminen vuosilomaluvun 4 §:n työssäolon veroisina
päivinä
4 mom.

Lomarahavapaa on vuosilomaluvun 4 §:ssä tarkoitettua
työssäolon veroista aikaa.
Lomarahavapaan pitämisajankohta
5 mom.

Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja työntekijän/
viranhaltijan sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan
viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden
alkuun mennessä.
Lomarahavapaan kuluminen, lomarahavapaan ajalta
maksettava palkka, lomarahavapaan siirtyminen
6 mom.
Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma tämän luvun 6 §:n
mukaan. Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan

53(104)
yleiskirje2008hs-kvtes2020-2021-liite 2-muuttuneet-määräykset.docx

pitämisajankohdan varsinainen palkka.
Soveltamisohje

Lomarahavapaan ajalta maksettavaan palkkaan ei sovelleta tämän
luvun 13 §:n 2 ja 3 momentin määräystä.
Työntekijän/viranhaltijan oikeus siirtää lomarahavapaa
työkyvyttömyyden perusteella määräytyy tämän luvun 11
§:n mukaan.
Korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä
7 mom.
Työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä
korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä.
Korvaus maksetaan myös, mikäli lomarahavapaata ei ole annettu 5
momentissa määrätyssä ajassa. Korvaus lasketaan 3 momentissa
sanotulla tavalla.

Soveltamisohje
Lomarahavapaan määrä on 50 % ansaittujen vuosilomapäivien
lukumäärästä. Jos vain osa lomarahasta annetaan vapaana,
lomarahasta vähennetään pidettävien lomarahavapaapäivien osuus.
Vajaita lomarahavapaapäiviä ei voi pitää. Jos vuosilomaoikeus olisi 33
vuosilomapäivää, jotka kokonaisuudessaan vaihdettaisiin vapaaksi, olisi
lomarahavapaapäivien lukumäärä 16 (33 x 0,50 = 16,5). Lomarahaa ei
jäisi maksettavaksi.
Esimerkki:
Työntekijän varsinainen palkka on 3 000 euroa. Hänellä on
KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 3 momentin 1 kohdan taulukon
mukainen lomaoikeus 12 kuukaudelta. Hänen lomaoikeutensa
on 38 vuosilomapäivää. Jos lomaraha vaihdetaan
kokonaisuudessaan vapaaksi, saa hän 19
lomarahavapaapäivää (38 x 0,50). Jos työntekijä pitää kaikki
lomarahansa vapaana hän voi pitää 19 täyttä
lomarahavapaapäivää, joilta maksetaan varsinainen palkka.
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Lomarahaa ei jää maksettavaksi.
Jos työntekijän kanssa em. tilanteessa sovitaan 18
lomarahavapaapäivästä, tältä ajalta maksetaan varsinainen
palkka ja loppuosa lomarahasta maksetaan
lomarahavapaapäivää vastaavana osuutena rahana. Täyden
lomarahan suuruus olisi 2.160 euroa (6 % x 3.000 euroa x
12kk), josta lomarahavapaapäivää kohti laskettu rahamäärä on
113,68 euroa (2.160:19=113,68).

19 20 § Vuosilomapalkan ja lomarahan maksaminen
–––
20 21 § Opettajan sijaisena toimivan vuosiloma
–––
21 22 § Eräiden osa-aikaisten oikeus vapaaseen ja
lomakorvaukseen
–––
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: V luku, 2 § ja 11 §

V luku

Virka- ja
työvapaat sekä
perhevapaat
Sairausloma
–––
2 § Sairausloma-ajan palkka
–––
8 mom.

Viranhaltijalla/työntekijällä, joka on tartuntatautilain (1227/2016)
57 §:n ja 63 §:n perusteella määrätty tartuntataudin leviämisen
estämiseksi olemaan poissa ansiotyöstään tai eristettäväksi, on
oikeus saada poissaolon ajalta palkkaa siten kuin tässä
pykälässä on määrätty sairausloma-ajan palkasta. Sama oikeus
palkkaan on päihdeongelmaisella, joka on hakeutunut
vapaaehtoisesti laitoshoitoon sovittuaan hoidosta etukäteen
työnantajan kanssa. Palkkaan sovelletaan 5 4 §:n määräyksiä.
Soveltamisohje

Tämän momentin mukainen palkallinen poissaoloaika vähentää
2 §:n 1 momentin mukaisia palkallisen sairausloman
enimmäismääriä.
9 mom.

Viranhaltijan/työntekijän oikeus 1 momentin mukaiseen
palkalliseen sairauslomaan päättyy viimeistään silloin, kun
viranhaltijalle/työntekijälle virka-/työsuhteen perusteella
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai määräaikaisen
kuntoutustuen maksaminen alkaa.
Soveltamisohje

Mikäli työkyvyttömyyseläkettä tai määräaikaista kuntoutustukea
maksetaan takautuvasti ja viranhaltijalle/työntekijälle on maksettu
samalta ajalta 1 momentin mukaan sairausajan palkkaa,
työnantajalla on oikeus saada eläke-etuus ko. ajalta siten kuin 4
§:n 2 momentin soveltamisohjeessa todetaan.
Työkyvyttömyyseläkkeen tai määräaikaisen kuntoutustuen ja
sairausajan palkan erotusta ei tällöin peritä takaisin. Mikäli
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takautuva eläke on maksettu viranhaltijalle/työntekijälle itselleen,
peritään samalta ajalta maksettu eläkettä vastaava osuus
sairausajan palkasta takaisin viranhaltijalta/työntekijältä, jos
sairausajan palkan määrä on eläkettä suurempi.
Viranhaltija/työntekijä on velvollinen viipymättä toimittamaan
työnantajalle eläkkeestä eläkelaitoksen antaman todistuksen ja
ilmoittamaan työnantajalle hänelle maksetun eläkkeen määrän,
mikäli eläke on maksettu hänelle itselleen.
Virkasuhteen päättymisestä työkyvyttömyyseläkkeen johdosta on
säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003)
34 §:ssä (viittausmääräys). Työntekijän työsuhteen
päättymisestä on määrätty VIII luvun 6 §:ssä.

–––
11 § Eräät virka- ja työvapaat
–––
3 mom.
Muun kuin edellä tässä luvussa mainitun syyn
vuoksi myönnetyn virka-/ työvapaan osalta
kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee,
maksetaanko vapaan ajalta palkkaa ja jos maksetaan, niin
minkä verran. Sama koskee poissaoloa muun pätevän syyn
vuoksi, vaikka virka-/ työvapaata ei ole myönnetty.
Soveltamisohje

Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia
virka-/ työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai
sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään.
Koulutusta varten myönnettävästä työ-/virkavapaasta on
kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva
suositus.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä harkittaessa
pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten
tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana.
Sopijaosapuolten mielestä ei yleensä voida pitää
tarkoituksenmukaisena sitä, että virka-/työvapaata
myönnettäisiin maanantaista perjantaihin, mikäli lauantai ja
sunnuntai ovat säännönmukaisesti henkilön vapaapäiviä. Virka/työvapaata ei kuitenkaan voida myöntää pidemmäksi ajaksi
kuin sitä on anottu. Tällaisessa tapauksessa saatetaan anomus
joutua hylkäämään, mutta viranomaisen tulisi tällöin ilmoittaa
hakijalle, että virka-/ työvapaa voidaan myöntää, mikäli sitä
anotaan koko viikoksi. Jos toisaalta edellä mainittua työaikaa
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noudattava henkilö tarvitsee virka/ työvapaata esimerkiksi vain
torstaiksi ja perjantaiksi, ei voida edellyttää, että hän anoisi sitä
myös lauantaiksi ja sunnuntaiksi.
Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua
mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö
harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta.
Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös
harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen
perusteista, palkallisuudesta jne. ja tiedottaa nämä perusteet
viranhaltijoille/ työntekijöille. Ennen tällaisen päätöksen
tekemistä asia on käsiteltävä pääsopimuksen mukaisesti.
Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen
kunnille ja kuntayhtymille pääsopijajärjestöjen ylimpien
päättävien elinten kokouksiin osallistumisesta mahdollisesti
myönnettävästä virka-/työvapaan palkallisuudesta. Kunnille
ja kuntayhtymille suositellaan, että ne myöntävät
kokouspäivien ajaksi virka-/työvapaata säännöllisen työajan
ansiota vähentämättä kunnallisiin virka- ja
työehtosopimuksiin osallisten järjestöjen ylimpien päättävien
elinten kokouksiin osallistumista varten, milloin näissä
käsitellään virka- tai työehtosopimusasioita ja milloin se on
viraston tai laitoksen toiminnan kannalta mahdollista.
Mainittuihin kunnallisiin virka- tai työehtosopimuksiin osallisten
järjestöjen ylimmiksi päättäviksi elimiksi katsotaan:
SAK/edustajakokous, valtuusto, hallitus
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO/liittokokous,
hallitus
Suomen Lääkäriliitto/hallitus, valtuuskunta
Akava/liittokokous, hallitus
STTK/edustajisto, hallitus
OAJ/valtuusto, hallitus
Julkisen alan unioni JAU/vuosikokous, hallitus
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL/edustajisto, hallitus
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY, liittovaltuusto,
liittohallitus
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Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry Kunta-alan
koulutettu hoitohenkilöstö KoHo/neuvottelujärjestön kokous,
hallitus
SuPer/liittokokous, liittohallitus, edustajisto
Tehy/valtuusto, hallitus
KTN/edustajakokous, hallitus
KTK/liittokokous, edustajakokous, hallitus
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: VII luku, 8 §, 9 § ja 10 §

VII luku

Luottamusmiehet
–––
8 § Luottamusmiehen ajankäyttö
–––
6 mom.

Jollei paikallisesti toisin sovita, pääluottamusmiehelle (tai ellei
sellaista ole, vastaavassa asemassa olevalle
luottamusmiehelle) annettava kiinteä vapautus on vähintään
keskimäärin työpäivä viikossa 120 hänen edustamaansa
viranhaltijaa/työntekijää kohden.
Pöytäkirjamerkintä

Jollei paikallisesti toisin sovita, pääluottamusmiehelle (tai ellei
sellaista ole, vastaavassa asemassa olevalle
luottamusmiehelle) annettava kiinteä vapautus on vähintään
keskimäärin työpäivä viikossa 105 hänen edustamaansa
viranhaltijaa/työntekijää kohden.
Tämä pöytäkirjamerkintä on voimassa tämän sopimuskauden
loppuun 1.5.2018–31.3.2020.
Suositus
Paikallisesti on yleensä vakiintunut tapa selvittää, miten
työnantajan edustaja ja pääsopijajärjestön paikallinen edustaja
yhdessä selvittävät ja varmistavat edustettavien lukumäärän.
Pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity alayhdistys ilmoittaa
työnantajalle edustettaviensa lukumäärän ajankäytöstä
sopimista varten.
Epäselvissä tapauksissa järjestö antaa todistuksen työnantajan
palveluksessa olevien jäsenten lukumäärästä.
–––
9 § Luottamusmiehen palkkaus
1 mom.

Kunta/kuntayhtymä korvaa sen ansion, jonka luottamusmies
menettää toimiessaan työajalla joko paikallisissa neuvotteluissa
tai muutoin työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä tai
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osallistumisesta työsuojelutarkastajan työpaikalla toimittamaan
tarkastukseen.
Palkka luottamusmiestehtävien suorittamiseen käytetyltä ajalta
lasketaan sen suuruiseksi, kuin minkä luottamusmies, jos hän
olisi suorittanut varsinaista työtään, samana aikana olisi
todennäköisesti ansainnut säännöllisenä työaikanaan, tai
milloin tätä ansiota ei voida arvioida, muiden vastaavana
aikana samaa tai lähinnä samaa työtä suorittaneiden
viranhaltijain/työntekijäin keskimääräisen tuntiansion
suuruiseksi. Kokonaan työstä vapautetun pääluottamusmiehen
ansionmenetyksen korvaamisesta sovitaan edellä mainittujen
periaatteiden mukaan paikallisesti. Tehtävistään kokonaan
vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on
kuitenkin 1.2.2018 lukien vähintään 1 923 € ja 1.5.2018 lukien
vähintään 2 000 € ,1.8.2020 lukien vähintään 2 026 € ja
1.4.2021 lukien vähintään 2 046,26 € kuukaudessa sekä sen
lisäksi mahdollinen henkilökohtainen lisä ja mahdollinen
määrävuosilisä.
Soveltamisohje

Mikäli luottamusmies työvuoronsa aikana hoitaa
luottamusmiestehtäviä työtehtäviensä ohella, maksetaan
hänelle palkka työajan perusteella tulevine korvauksineen koko
työvuoron ajalta.
Luottamusmiehenä toimivan lääkärin ansionmenetyskorvaukseen
eivät kuulu todistuspalkkiot.
2

mom. Jos opettaja siirtyy kokonaan opettajatehtävistä vapautetuksi
pääluottamusmieheksi kesken lukuvuoden, maksetaan hänen
palkkansa OVTES osio B 23 § 1 momentin mukaisesti kuten
palkallisen virkavapaan ajalta 31.7. asti ja lisäksi tämän luvun 10
§:n mukainen luottamusmieskorvaus.
Tästä lukien tai jos tehtävän hoitaminen alkaa lukuvuoden alusta,
palkkauksessa otetaan huomioon OVTES A 21 §:n varsinaisen
palkan ja varsinaiseen palkkaan kuuluvan
luottamusmieskorvauksen lisäksi laskennallinen palkanosa, joka
lasketaan OVTES A 26 §:n ylituntimääräyksen mukaisesti. Tämän
laskennallisen palkanosan suuruudeksi määritellään vähintään
pääluottamusmieheksi siirtyvän opettajan kolmen edeltävän
lukuvuoden ylituntien keskiarvo. Palkkaus määritellään näin koko
pääluottamusmiestehtävän keston ajalle.
Soveltamisohje
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Tämän sopimusmääräyksen tarkoituksena on, että kokonaan
opettajatehtävistä vapautetun pääluottamusmiehen palkka ei
laske luottamustehtävän hoitamisen vuoksi. Tämän
määräyksen tarkoituksena ei ole muuttaa 1.2.2018 voimassa
olevia paikallisia järjestelyjä tai sopimuksia ellei paikallisesti
toisin sovita.
2 3 mom.
–––
3 4 mom.
–––
–––
10 § Luottamusmieskorvaus
1 mom.

Pääluottamusmiehelle (tai ellei sellaista ole nimetty,
vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle)
maksetaan 9 §:n mukaisen palkan tai 8 §:n 3 momentin
mukaisen korvauksen lisäksi luottamusmiestyöstä
varsinaiseen palkkaan kuuluva korvaus seuraavasti:

Edustettavien
lukumäärä
5–79
80–159
160–249
250–339
340–449
450–699
700–

Korvaus €/kk
1.5.2018
75
94
112
148
194
227
260

Korvaus €/kk
1.8.2020
76
95
113
150
196
230
263

Korvaus €/kk
1.4.2021
77
96
114
152
198
232
266

Pöytäkirjamerkintä

Pääluottamusmiehelle jonka edustettavien lukumäärä on alle 5
ja jolle on 31.1.2003 maksettu tuolloin voimassa olleen
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista
luottamusmieskorvausta maksetaan 1.2.2003 alkaen 48 €/kk
suuruista erillislisää niin kauan kuin hän jatkaa tässä
tehtävässään.
–––
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: Liite 5, 4 §
KVTES 2017 palkkahinnoitteluliitettä 5 sovelletaan ajanjakson 1.2.2018–
30.4.2018.
KVTES 2018–2019 palkkahinnoitteluliitettä 5 sovelletaan 1.5.2018
lukien. Katso KT:n yleiskirje 1/2018.

KVTES 2018-2918 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja
ylityörajoja noudatetaan 30.8.2020 saakka. Ks. KT:n yleiskirje 8/2020

Liite 5

Varhaiskasvatuksen henkilöstö
sekä eräät koulun ammatti- ja
peruspalvelutehtävät
–––
4 § Eräät työaikamääräykset
1 mom.

Päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja
varhaiskasvatuksen erityisopettajan
lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan
työaikaa koskevat erityismääräykset
Kelpoisuusehdot täyttävälle päiväkodin johtajan,
varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen
erityisopettajan lastentarhanopettajan tai
erityislastentarhanopettajan tehtävissä toimivalle annetaan
kutakin KVTES IV luvun 3 §:ssä tarkoitettua kahta täyttä
lomanmääräytymiskuukautta kohti yksi ylimääräinen
vapaapäivä, kuitenkin enintään viisi päivää vuosittain. Em.
täysiä lomanmääräytymiskuukausia laskettaessa pidetään
virantoimitus- ja työssäolopäivien veroisina päivinä
vuosilomapäiviä.
Soveltamisohje

1 Työajan suunnittelu päiväkodeissa
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työntekijän/viranhaltijan
työajan käyttöä suunniteltaessa varataan säännöllisestä
työajasta (38 tuntia 45 minuuttia) työvuoroluettelossa kulloinkin
riittävä aika lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi-
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ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.
Edellä mainittuihin lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin on
yleisesti katsottu kuuluvan noin 13 % työajasta. Osa työajasta
voidaan käyttää esimiehen tarkempien ohjeiden mukaan
työpaikan ulkopuolella.
Tämän lisäksi kulloinkin on varattava riittävä aika lasten
vanhempien tapaamisiin sekä moniammatilliseen ja
asiantuntijayhteistyöhön.
Lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvalla
päiväkodin johtajalla tulee työajan käytön suunnittelussa
huomioida päiväkodin johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava
aika.
Ylityöksi luettava työ on tehtävä pääsääntöisesti työpaikalla,
siihen käytetty aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti
selvitettävä ja ylityöhön on oltava työnantajan antama kirjallinen
määräys.
2 Ylimääräiset vapaapäivät
Ylimääräisten vapaapäivien vuoden ansaintajakson
alkamisajankohdan määrittelee työnantaja. Ansaintajaksona
voidaan pitää joko toimintavuotta 1.8.–31.7.,
lomanmääräytymisvuotta 1.4.–31.3. tai kalenterivuotta. Tärkeää
on, että samaa ansaintajaksoa noudatetaan kaikkiin
työntekijöihin/viranhaltijoihin. Työntekijälle/viranhaltijalle, joka
ansaintajakson loppuun mennessä on ollut asianomaisessa
virassa tai tehtävässä vähintään vuoden, annetaan viisi
ylimääräistä vapaapäivää.
Muut virantoimituksesta/työstä poissaolot kuin vuosiloma
eivät ole virantoimitus- tai työssäolopäivien veroisia päiviä
em. vapaapäiväoikeutta laskettaessa.
Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle
viranhaltijalle/työntekijälle samassa suhteessa kuin hänen
työaikansa on säännöllisestä täydestä työajasta.
Vapaapäivien ansaintaa laskettaessa käytetään
seuraavaa laskentakaavaa:
osa-aikaprosentti x lomanmääräytymiskuukausien
lukumäärä / 2
Esimerkki:

Jos työntekijä/viranhaltija taas on esimerkiksi alkanut hoitaa po.
virkaa tai tehtävää edellisenä kalenterivuonna 1.12. lukien, hän
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on 30.6. mennessä ansainnut kolme sopimuksessa tarkoitettua
ylimääräistä vapaapäivää. Vapaita voi siis antaa heti kun ne on
ansainnut.
Ylimääräisten vapaapäivien antamisajankohdasta päättää
työnantaja työntekijän/viranhaltijan esityksen perusteella.
Työnantajan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että vapaat tulevat
annetuksi. Toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa
vapaa annetaan yleensä ansaintajakson jälkeen.
Mikäli vapaapäiviä annetaan ennen jakson päättymistä, niitä
voidaan antaa enintään siihen saakka ansaittu määrä.
Vapaapäivät voidaan työnantajan harkinnan mukaan antaa
yhdessä tai useammassa erässä. Saamatta jääneistä
vapaapäivistä ei makseta rahakorvausta. Jos vapaapäivät jäävät
esimerkiksi työ-/virkasuhteen päättymisen johdosta antamatta,
työntekijällä/ viranhaltijalla ei ole oikeutta rahakorvaukseen.
Jos viikkoon tai tasoittumisjaksoon sisältyy vapaapäiviä,
lyhenee sen säännöllinen työaika jokaista vapaapäivää
kohden 7 tuntia 39 7 tuntia 45 minuuttia. Kyseessä on tällöin
ennalta suunniteltu poissaolo.
Ennalta suunniteltujen poissaolojen osalta myös osa-aikatyötä
tekevän säännöllinen työaika lyhenee jokaista vapaapäivää
kohden 7 tuntia 39 7 tuntia 45 minuuttia. Tämä johtuu siitä, että
osa-aikaisuus on otettu huomioon jo vapaapäivien
ansainnassa.
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: Liite 12

Liite 12

Omassa kodissaan
työskentelevien
perhepäivähoitajien
palvelussuhteen ehdot
Yleiset määräykset
1 § Soveltamisala ja sovellettavat määräykset
1 mom.

Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat
Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien (jäljempänä
myös hoitaja) palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen
määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) työntekijöitä
koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin
määrätty.

2 mom.

KVTES:n määräysten soveltaminen
KVTES:n ja tämän liitteen määräyksiä sovelletaan siten, että tässä
liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan
määräyksen siten kuin jäljempänä on tarkemmin todettu.

2 § KVTES:n yleisen osan sovellettavat määräykset
KVTES
pykälä
1§
4§
5§
6§
8§
9§
10 §

KVTES
asia
Soveltamisala
Paikallinen sopiminen
Työnantajan yleiset oikeudet
Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien
alkaminen
Palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä
Lääkärintodistuksen esittäminen
Työntekijän tehtävät

Poikkeukset KVTES:n
soveltamisesta

Ks. 4 §:n 1 momentti

Ks. soveltamisohje alla.
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Soveltamisohje

1. Samanaikainen (jatkuva) työskentely perhepäivähoitajan tehtävässä ja
muissa tehtävissä
Jos perhepäivähoitaja hoitaa samanaikaisesti sekä perhepäivähoitajan
tehtävää omassa kodissaan että muuta tehtävää, josta palkkaus määräytyy
KVTES:n liitteiden 1–8 mukaisesti, ei näistä tehtävistä maksettavaa
palkkausta voida yhdistää palkkausjärjestelmien erilaisuuden vuoksi. Vaikka
kyseessä on yksi työsuhde, määräytyy palkkaus eri tehtävistä erikseen.
Noudatettava työaikajärjestelmä ja ylityöraja määräytyvät sen mukaan,
kumpaa työtä hoitaja tekee pääsääntöisesti eli yli 50 % yhteenlasketusta
työajasta. Ylityö- ja muut työaikakorvaukset lasketaan kulloinkin sen työn
palkasta, jossa kyseiseen työaikakorvaukseen oikeuttava työ on tehty missä
ylityö ym. on tehty.
2. Tilapäinen siirto muihin tehtäviin
Mikäli työnantaja siirtää hoitajan tilapäisesti KVTES:n piiriin kuuluvaan toiseen
työhön, maksetaan palkkaa siirron ajalta KVTES:n palkkausluvun 10 §:n
1 momentin määräyksen perusteella. Jos hoitajalla ei siirron alkaessa ollut
palkanmaksuperustetta, palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät
KVTES:n mukaan siirron alusta lukien. Vastaavasti menetellään, kun
kyseessä on muu kunnallisen alan työehtosopimus.
Työnantajan on mahdollista siirtää perhepäivähoitaja työskentelemään
tilapäisesti kodin ulkopuolelle esim. päiväkotiin. Hoitaja tekee siirtokohteessa,
esimerkiksi päiväkodissa, noudatettavaa työaikaa ja työvuoroja, mutta
säännöllistä työaikaa ja ylityörajaa määrättäessä sovelletaan sen
työaikamuodon määräyksiä, jota hoitaja tekee pääsääntöisyystulkinnan
mukaisesti yli 50 %. Suositeltavaa on, että perhepäivähoitaja saa tiedon
siirrosta viimeistään edellisenä päivänä. Tilapäistä siirtoa harkittaessa
huomioidaan myös hoitajan omien lasten hoitotarve. Hoitajalle korvataan
siirrosta aiheutuvat kustannukset liitteen 16 mukaan.
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Palkkaus
3 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset
KVTES:n palkkausluvun (II luku) määräysten soveltaminen ja poikkeukset:
KVTES
pykälä
1§
3§

KVTES
asia
Työntekijän oikeus palkkaan
Vähimmäispalkka

4§

Osa-aikaisen palkka

5§

Varsinainen palkka

6§

Palkkausjärjestelmä

9§
11 §

Tehtäväkohtainen palkka
Henkilökohtainen lisä

12 §
13 §

Työkokemuslisä
Tulospalkkio
Tulospalkkiota koskeva ohje
Kertapalkkio, rekrytointilisä,
kielilisä
Palkanmaksu
Palkan laskeminen
kalenterikuukautta
lyhyemmältä ajalta
Saatavan kuittausoikeus ja
palkan takaisinperintä

14 §–16 §
18 §
19 § 1 mom.

20 §

Poikkeukset KVTES:n
soveltamisesta
Ks. 4 §:n 1 momentti
Hoitajan vähimmäisperuspalkasta on
määräys 4 § 3 momentissa
Ks. myös 4 §:n 3 momentin
soveltamisohje vähimmäisperuspalkasta
laskettavasta osa-aikapalkasta.
Ks. 4 §. Lisäksi maksettaessa palkkaa
vuosiloma-ajalta eri tilanteissa. Ks. 12 §.
Peruspalkka määräytyy hoitajalta
varattujen hoitopaikkojen lukumäärän
mukaan. Ks. 4 §.
Ks. 4 §:n 1–2 momentti ja 5 §.
Hoitajaan sovelletaan KVTES:n
II luvun 11 §:n 6 momentin
pöytäkirjamerkinnässä olevaa määräystä
henkilökohtaisten lisien
vähimmäismäärästä poiketen ao.
määräyksestä kuitenkin siten, että
vähimmäismäärä on vähintään 1,3 %
liitteen 12 piiriin kuuluvien
tehtäväkohtaisten palkkojen
yhteismäärästä.
Määrävuosilisään noudatetaan KVTES:n
2003–2004 liitteen 13 4 §:n määräystä
(sellaisena kuin se oli voimassa
15.2.2005)

Soveltamisohje

Työnantajan on käytettävä liitteen 12 piiriin kuuluvan henkilöstön henkilökohtaisiin
lisiin vähintään 1,3 % laskettuna heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten
palkkojen yhteismäärästä, mikäli liitteen 12 soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30
68(104)
yleiskirje2008hs-kvtes2020-2021-liite 2-muuttuneet-määräykset.docx

henkilöä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.
4 § Peruspalkka
1 mom.

Palkan peruste ja oikeus palkkaan
Hoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen
lukumäärän mukaan.
Palkan ja muiden hoitosuhteeseen
perustuvien korvausten maksaminen alkaa Hoitosuhteeseen
perustuvat korvaukset kuten palkka ym. maksetaan siitä päivästä
alkaen, kun hoitopaikka on varattu ja lapsen hoito on tosiasiallisesti
alkanut.
Hoitopaikasta maksettava korvaus on vähintään seuraava:
Hoitopaikka on varattu Hoitopaikka on varattu
keskimäärin yli 5
keskimäärin enintään
tunniksi päivässä
5 tunniksi päivässä
1. Perhepäivähoitajalla
on vähintään soveltuva
ammatillinen tutkinto
12PPH001

2. Perhepäivähoitajalla
ei ole 1 kohdan
mukaista tutkintoa
12PPH002

1.2.2017
1.5.2018
1.4.2019
1.8.2020
1.4.2021

404,67 €
411,17 €
415,28 €
421,78 €
426,00 €

1.2.2017
1.5.2018
1.4.2019
1.8.2020
1.4.2021

202,35 €
205,60 €
207,66 €
210,91 €
213,02 €

1.2.2017
1.5.2018
1.4.2019
1.8.2020
1.4.2021

385,83 €
392,33 €
396,25 €
402,75 €
406,78 €

1.2.2017
1.5.2018
1.4.2019
1.8.2020
1.4.2021

192,92 €
196,17 €
198,13 €
201,38 €
203,39 €

Soveltamisohje

1. Vähintään soveltuvan ammatillisen tutkinnon ottaminen
huomioon hoitopaikan hinnassa
Työnantaja harkitsee, mikä on perhepäivähoitajan tehtävään
soveltuva tutkinto. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi sellaisia
sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan
ammattitutkintoja, perustutkintoja ja korkeakoulututkintoja, jotka
ovat perhepäivähoitajan tehtävään soveltuvia (esim.
perhepäivähoitajan ammattitutkinto, lastenohjaaja).
Jos perhepäivähoitajia koskevassa työn vaativuuden arvioinnissa on
otettu huomioon perhepäivähoitajalla oleva tutkinto, tulee tehtävän
vaativuuden arviointia tältä osin tarkastella uudelleen. Tarkoituksena
ei ole, että tutkinto otetaan palkkaan automaattisesti vaikuttavana
tekijänä sekä hoitopaikan hinnassa että 2 momentissa määrätyn
tehtävien vaativuuden arvioinnin kautta.
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2. Hoitopaikka
Hoitopaikalla tarkoitetaan samanaikaisesti lapsien hoitoon varattua
paikkaa yhdellä lapsella miehitettyä hoitotehtävää. Samassa
hoitopaikassa voi lapsi vaihtua päivän tai viikon aikana eli samaa
hoitopaikkaa voi käyttää useampi kuin yksi lapsi., mutta
sSamanaikaisesti yhdellä hoitopaikalla voi olla läsnä vain yksi lapsi.
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3. Hoitopaikkatarpeen tarkastelu sekä hoitopaikkojen
varaaminen ja seuranta
Kunta Työnantaja harkitsee hoitopaikkojen tarpeen yleensä
vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi elokuussa.
Hoitopaikka varataan toistaiseksi tai määräajaksi. Lähtökohtana on,
että mikäli lapsen hoitotarve on jatkuva, hoitopaikka varataan
toistaiseksi. Lähtökohtaisesti hoitopaikka varataan toistaiseksi, kun
lapsen hoidontarve on jatkuvaa. Hoitopaikan varaamisessa on
vältettävä pilkkomista. Työnantaja päättää Mmääräaikaisen
hoitopaikan pituuden kunta päättää paikallisella harkinnalla.
Määräaikainen hoitopaikka voidaan varata myös erittäin lyhyeksi
ajaksi, esimerkiksi yhdeksi viikoksi, jos se on toiminnan kannalta
tarpeen.
Kunta Työnantaja tekee jokaisen hoitajan kanssa hoitosuunnitelman
jokaisesta hoitopaikoille sijoitettavasta lapsesta ja lapsen hoitoajoista
(hoitopäivien tarve ja tuntien määrä). Hoitosuunnitelmien pohjalta
kunta työnantaja arvioi, miten lapset ovat tosiasiallisesti hoidossa, ja
varaa riittävän määrän hoitopaikkoja hoitajalta. Hoitosuunnitelmasta
voidaan etukäteen selvittää ao. hoitopaikan mahdollinen
käytettävissä oleva vajaus. Vajausta voi muodostua joko
hoitopäivän/-päivien kokonaan vapaaksi jäämisen vuoksi tai
hoitotuntien vajaaksi jäännillä.
Hoitopaikkoja varattaessa ja lapsia hoitoon sijoitettaessa otetaan
huomioon mm. päivähoitolain varhaiskasvatuslain ja -asetuksen
säännökset, joiden mukaan samanaikaisesti voi olla hoidossa
enintään 4 ½ lasta. Lain Asetuksen em.½ tarkoittaa esikoululaista
tai peruskoulun aloittanutta lasta. Lisäksi pyritään ottamaan
huomioon mm. KVTES:n pääsääntö 5-päiväisen työviikon
noudattamisesta. Mikäli hoitopäivät vaihtelevat, hoitopaikan tarve
(yli tai enintään 5 t/päivä) arvioidaan 5-päiväisen työviikon pohjalta.
Arvioinnissa käytetään tarpeeksi pitkää tasoittumisjaksoa, jotta
voidaan laskea, millaista hoitopaikkaa lapsi tarvitsee.
Hoitajalta varattujen hoitopaikkojen käyttöä (hoitopaikan tuntimääriä ja
todellisia hoitopäiviä) seurataan riittävästi, jotta hoitajalta varattujen
hoitopaikkojen lukumäärää voidaan tarkistaa todellisen tarpeen
mukaiseksi tai kun lasten hoitoajoissa/hoidon tarpeessa tapahtuu
muutoksia.
Esimerkki hoitopaikan varaamisesta

Lapsi A tarvitsee hoitoa 9 tuntia päivässä 10 päivänä neljän viikon
aikana. Hoitotarpeen arvioimiseksi on otettu käyttöön neljän viikon
tarkastelujakso. Neljässä viikossa hoidon tarve on 10 x 9 t = 90 t,
viikossa keskimäärin 90 t : 4 = 22,5 t ja päivässä keskimäärin 22,5 t : 5
= 4,5 t. Tällä perusteella lapselle voidaan varata enintään 5 t
hoitopaikka.
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Palkka maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä kuukaudessa. Vajausta tästä
hoitopaikasta jää 10 tuntia neljän viikon aikana. Hoitopaikalle voidaan
vajauksen käyttämiseksi sijoittaa esim. satunnaisesti hoidossa oleva
lapsi kuitenkin vain sellaisina päivinä/kellonaikaan, kun hoitopaikkaa ei
käytä lapsi A. Harkintansa mukaan työnantaja voi varata myös yli viiden
tunnin hoitopaikan, jolloin vajausta olisi käytettävissä enemmän.
4. Hoitopaikan vajauksen käyttö
Tavoitteena on varattujen hoitopaikkojen täysimääräinen käyttö.
Ratkaisu lapsen sijoittamisesta vajaustunneille suhteessa käytettävissä
olevan vajauksen määrään ja tarvittavaan määrään on kunnan omassa
harkinnassa. Työnantaja päättää lapsen sijoittamisesta vajaustunneille.
Erilaisia vajaustuntien käytön tilanteita varten kunta työnantaja luo
tarkoituksenmukaisen ja tasapuolisen käytännön etukäteen.
Vajaiden ja vapaiden hoitopaikkojen etukäteen tiedossa oleville sekä
myös yllättäville vajaustunneille on mahdollista aina sijoittaa mm.
satunnaisesti hoidossa oleva lapsi. Vajaustunteja voidaan yhdistellä tai
käyttää ns. peräkkäin ja siten tarkastella pidemmälläkin ajanjaksolla.
Muodostunut vajaus voidaan käyttää muunakin päivänä kuin vajauksen
syntypäivänä edellyttäen, että hoitopaikalle, jolta vajaus on syntynyt, ei
ole samanaikaisesti sijoitettuna toista lasta. Lisäksi on huomioitava, ettei
päivähoitovarhaiskasvatuslain ja - asetuksen säännös rikkoudu.
Tilanteissa, joissa samaa hoitopaikkaa hetkellisesti käyttää kaksi lasta,
ei vähäisestä ylityksestä suoriteta erillistä korvausta tai jos vapaana on
enintään 5 tunnin paikka ja satunnaisesti hoidossa oleva lapsi tarvitsee
hoitoa hieman pidemmäksi ajaksi, tästä vajauksen ylityksestä ei
automaattisesti makseta hoitajalle ylimääräistä korvausta, vaikka muilla
paikoilla ei olisi yhtään vajausta.
Yllättäen syntyvissä vajauksissa esim. lasten sairastumisista johtuen
hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus ohjaajalle lasten poissaoloista.
5. Satunnaisesti hoidossa oleva lapsi
Satunnaisesti hoidossa oleva lapsi sijoitetaan ensisijaisesti käytössä
oleville hoitopaikan vajauksille. Mikäli hoitajalta varattu hoitopaikka ei ole
käytössä ollenkaan tai hoitopaikka on tilapäisesti vapaa tai
vajaakäytössä, voidaan satunnaisesti hoidossa oleva lapsi aina sijoittaa
tällaiselle paikalle, eikä tämä aiheuta muutoksia hoitajan palkassa.
Satunnaisesti hoidossa olevalle lapselle voidaan myös varata
määräaikainen hoitopaikka. Määräaikaiselle hoitopaikalle ei ole
asetettu vähimmäis- tai enimmäispituutta.
Mikäli hoitajalle on tulossa hoitoon useampia satunnaisesti hoidossa
olevia lapsia, ko. lapsia varten voidaan myös varata yhteinen
hoitopaikka. Satunnaisia lapsia varten varattua yhteistä hoitopaikkaa voi
pääsäännöstä poiketen käyttää samanaikaisesti useampi satunnaisesti
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hoidossa oleva lapsi, ja hoitopaikan käyttöastetta voidaan tarkastella
pidemmän, kunnan työnantajan etukäteen määrittelemän
tarkastelujakson kuluessa. Mikäli jälkikäteen havaitaan, että hoitopaikan
käyttöaste on yli 100 %, maksetaan ylityksestä päiväkohtainen
erilliskorvaus. PäivähoitoVarhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaisia
rajoja ei kuitenkaan saa ylittää edes tilapäisesti.
Päiväkohtainen erilliskorvaus on tarkoitettu hyvin poikkeuksellisiin
tilanteisiin. Lähtökohtana on, että hoitoa tarvitsevia lapsia varten
varataan pääsääntöisesti hoitopaikka.
Mikäli hoitopaikat ovat täynnä eli paikkoja ei ole vajaakäytössä tai
vapaana, maksetaan satunnaisesti hoidossa olevasta lapsesta
päiväkohtainen erilliskorvaus, joka saadaan jakamalla hoitajan
varsinainen palkka (ks. KVTES:n palkkausluvun 5 §) hänen
peruspalkkansa määräytymisperusteena olevalla hoitopaikkojen
lukumäärällä ja edelleen kalenterikuukauden kalenteripäivien
lukumäärällä. Jos em. lasta varten tarvitaan hoitopaikka enintään 5
tunniksi, jaetaan em. osamäärä vielä kahdella.
2 mom.

Työn vaativuuden vaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan
Hoitajan tehtäväkohtaista palkkaa edellä 1 momentin mukaan
määrättäessä noudatetaan lisäksi, mitä KVTES:n palkkausluvun 9
§:n 1 momentissa on todettu tehtävien vaativuuden huomioon
ottamisesta palkkaa määrättäessä.
Tehtäväkohtaiseen palkkaan mahdollisesti tehtävät muutokset
tehtävien vaativuuden huomioon ottamisesta tehdään
1) samasta ajankohdasta lukien kuin tehtäväkohtaista palkkaa
muutetaan tämän liitteen 5 §:n mukaan, kun hoitopaikkojen
määrä muuttuu
2) KVTES:n palkkausluvun 10 §:n 1 momentissa määrätystä lukien,
kun hoitopaikkojen määrä pysyy samana, mutta tehtävien
vaativuus muuttuu olennaisesti.
Soveltamisohje

Perhepäivähoitajien tehtävien vaativuusarviointi saattaa olla
tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä palkkahinnoitteluliitteen 5
mukaisen päivähoitohenkilöstön varhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa.
Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti
tehtävien vaativuus. Tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä
käytettävät yleiset vaativuustekijät ilmenevät KVTES:n palkkausluvun
9 §. Näistä esimerkiksi työn edellyttämään osaamiseen voivat
vaikuttaa lasten tai lapsiryhmän hoitoisuus.
Erityistä hoitoa vaativalle lapselle varataan yksi hoitopaikka ja palkkaus
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määritellään tehtävien vaativuuden mukaan.
3 mom.

Vähimmäisperuspalkka kuukaudessa
Täyttä työaikaa tekevän hoitajan peruspalkka kuukaudessa on
vähintään edellä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa määrättyä kahta yli
viiden tunnin hoitopaikkaa vastaava euromäärä, mikäli hoitajalta on
varattu vähintään yksi hoitopaikka, jota on ryhdytty tosiasiassa
käyttämään. Mikäli hoitajan säännöllinen työaika on lyhyempi kuin
täyttä työaikaa tekevän, on hoitajan vähimmäisperuspalkka
kuukaudessa myös samassa suhteessa alempi kuin hoitajan osaaikatyöaika on täydestä työajasta.
Hoitajan peruspalkka määräytyy kuitenkin 4 §:n 1 momentin mukaisesti
hoitajalta varatun todellisen hoitopaikkaluvun mukaan, mikäli hoitajalta ei
voida päivähoitolain säännösten takia tai hoitajasta itsestään johtuvasta
muusta syystä varata vähintään yhtä yli 5 tunnin ja yhtä enintään 5
tunnin hoitopaikkamäärää.
Soveltamisohje

Mikäli hoitajan 4 §:n 1 momentin mukainen peruspalkka muodostuu em.
vähimmäisperuspalkkamääräystä suuremmaksi, väistyy 3 momentin
määräys. Em. vähimmäispalkkamääräystä ei noudateta silloin, kun
hoitajalta ei hänestä johtuvasta syystä voida varata vähintään yhtä yli 5
tunnin ja yhtä enintään 5 tunnin hoitopaikkaa.

5§

KuukausipPalkan muuttuminen
hoitopaikkapäätöksen muuttuessa

1 mom.

Hoitopaikan varaaminen
Hoitopaikka voidaan varata hoitajalta toistaiseksi tai määräajaksi.
Hoitajalle maksetaan 4 §:n mukaan määrättyä peruspalkkaa varattujen
hoitopaikkojen lukumäärästä tehdyn päätöksen mukaisesti, ellei sitä
muuteta uudella hoitopaikkapäätöksellä. Kunta voi lisätä varattujen
hoitopaikkojen määrää tai vähentää niitä, jolloin peruspalkka määräytyy
muuttuneen perusteen mukaan siten kuin 2 ja 3 momenteissa on
määrätty.

2 mom.

Hoitopaikan lisääminen
Työnantaja voi lisätä varattujen hoitopaikkojen määrää. Mikäli
hoitopaikkojen lukumäärä lisääntyy uuden hoitopaikan varaamisella,
korotetaan peruspalkkaa vähintään edellä 4 §:n 1 momentissa määrätyn
hoitopaikan mukaisella korvauksella mainitun ajankohdan mukaisesti.
Työn vaativuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset otetaan
huomioon 4 §:n 2 momentissa määrätyn mukaisesti.
Mikäli lisäys toteutetaan kesken kalenterikuukautta tai hoitopaikka on
varattu vain osaksi kuukautta, maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta
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vastaava osa edellä määrätystä korvauksesta.
3 mom.

Hoitopaikan vähentäminen
Työnantaja voi vähentää varattujen hoitopaikkojen määrää. Mikäli
hoitopaikkojen lukumäärä vähenee hoitopaikan irtisanomisen vuoksi,
maksetaan kunkin hoitopaikan irtisanomispäätöksestä lukien palkkaa
entisten perusteiden mukaan vähintään kulumassa olevalta ja seuraavalta
kalenterikuukaudelta. Palkkaa maksetaan em. entisten perusteiden
mukaan kuitenkin enintään alun perin sovitun määräajan päättymiseen
saakka, ellei hoitopaikkaa ole irtisanottu jo aikaisemmin.
Soveltamisohje

Hoitopaikkojen varaamista, lisäämistä ja vähentämistä koskevat
päätökset tekee kunnan toimivaltainen viranhaltija (yleensä
perhepäivähoidon ohjaaja), jonka tehtävänä on tehdä ko. päätökset
kirjallisesti ja antaa ne tiedoksi hoitajalle viipymättä. Ko. päätökset
tehdään kirjallisesti.
Mikäli hoitajalle sijoitetaan hoitopaikan irtisanomisen jälkeen
yllättäen hoitoon uusi lapsi, joka tarvitsee hoitopaikan, maksetaan
palkkaa entisten perusteiden mukaan 3 momentin määräyksen
mukaan. Uusi hoitopaikka ja siitä maksettava korvaus sisältyy 3
momentin määräyksen mukaiseen entiseen palkkaan.
Mikäli hoitajalta varattua hoitopaikkaa ei voida käyttää hoitajasta
johtuvasta syystä, hoitopaikka voidaan irtisanoa välittömästi em.
irtisanomisaikaa noudattamatta. Tällöin palkanmaksu päättyy
irtisanomista seuraavasta päivästä. Sairausloma ei ole tässä
tarkoitettu hoitajasta johtuva syy.
Päätös, jolla muutetaan hoitopaikkavarausta ilman nimenomaista
hoitopaikan irtisanomista, ei riitä siihen, että palkanmaksu ko.
hoitopaikasta päättyisi 3 momentin mukaisesti. Hoitopaikan
poistuminen hoitajan tehtäväkohtaisesta palkasta edellyttää em.
kirjallista irtisanomispäätöstä.
Esimerkkejä hoitopaikan irtisanomisesta

Kunta Työnantaja irtisanoo kirjallisesti hoitopaikan 10.10.
Hoitopaikasta maksetaan 30.11. saakka.
Hoitajalta on varattu 4 yli 5 tunnin hoitopaikkaa, joista yksi irtisanotaan
10.3. Hoitajalle sijoitetaan yllättäen hoitoon 2.4. lukien yksi uusi lapsi,
joka tarvitsee ainoastaan enintään 5 tunnin hoitopaikan. 3 momentin
perusteella palkkaa maksetaan entisten perusteiden (yli 5 tunnin
hoitopaikan) mukaan maalis- ja huhtikuulta, mutta 2.4. lukien enintään
5 tunnin hoitopaikasta maksettava palkkaus sisältyy entisten
perusteiden mukaan maksettavaan palkkaan huhtikuun loppuun
saakka, jonka jälkeen hoitajan palkkaus muutetaan uuden hoitopaikan
osalta enintään 5 tunnin hoitopaikan mukaiseksi.
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6 § Palkka palvelussuhteen päättyessä
Mikäli hoitajan toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde
palvelussuhde päättyy, hänelle maksetaan palkka tämän liitteen määräysten
mukaisesti enintään palvelussuhteen päättymiseen saakka kuitenkin ottaen
huomioon 5 §:n 3 momentin määräykset.
Soveltamisohje

Vaikka työsuhteesta palvelussuhteesta aiheutuvat edut (kuten esim. palkkaus) yleensä
suoritetaan työsuhteen palvelussuhteen päättymiseen saakka, tulee 5 §:n 3 momentin
palkkausmääräys sovellettavaksi silloin, kun lasten hoito on pysyvästi päättynyt ja
hoitopaikat on irtisanottu.

Työaika ja työaikakorvaukset
Työaikajärjestelmät
7 § KVTES:n työaikaluvun sovellettavat määräykset
KVTES:n työaikaluvun (III luku) määräysten soveltaminen ja poikkeukset:
KVTES
pykälä
1§
3§

4 § 2 mom.
5 § 1, 3 ja 6
5 mom.
6 § 2 mom.
6 kohta
12 §

KVTES
asia
Työajan tehokkaan käytön
periaate
Työaikamääräyksistä
poikkeaminen
Eräiden aikojen lukeminen
työaikaan
Varallaoloaika
Työaikamuodot

Vuorokauden, työviikon ja
työaikajakson alkaminen
13 § 1 ja 3 mom. Lisätyö
Ylityön vapaa14 § 6 mom.
aikakorvauksen siirto
sairaustapauksissa
18 §
Sunnuntai- ja lauantaityösekä aattokorvaus
19 § 1–2 mom.
Ilta- ja yötyökorvaus

20 §

Poikkeukset KVTES:n
soveltamisesta

Varallaoloon voidaan määrätä vain klo
10 saakka (aamuvarallaolo).
Ks. 8, 9 § ja 10 §

Yötyöstä maksetaan rahakorvauksena
15 % korottamattomasta tuntipalkasta
tai annetaan vastaava vapaa-aika.

Työaikakorvausten yleiset
suorittamisedellytykset
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23 § 1 ja 5 mom. Tuntipalkan laskeminen
sekä raha- ja vapaaaikakorvausten
suorittamisajankohta.
27 §

28 §
30 §

Tuntipalkan jakaja on 174.
Työaikakorvauksia maksettaessa
käytetään perusteena
maksuajankohdan mukaista
varsinaista palkkaa.

Työajan
tasoittumissuunnitelm
ajärjestelmä
Työvuoroluettelo
Työaikapankki

7 a § Työaikalain (872/2019) sovellettavat säännökset
Tämän liitteen määräysten lisäksi sovelletaan seuraavia työaikalain säännöksiä, jollei
niistä ole sovittu toisin tässä sopimuksessa tai muulla virka- tai työehtosopimuksella
(viittausmääräys):
4 §:n 3 momentti (viranhaltijan velvollisuus suorittaa varallaoloa),
8 § (yötyö),
10 § (työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika),
14 § (työaikapankki),
15 § (lyhennetty työaika),
17 § (työntekijän suostumus),
19 § (hätätyö),
25 § (vuorokausilepo),
27 § (viikkolepo),
28 § (viikkolevosta poikkeaminen),
32 § (työaikakirjanpito),
8 ja 9 luvut (säännösten pakottavuus ja erinäiset säännökset)
8 § Säännöllinen täysi työaika
1 mom.

Määritelmä
Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on keskimäärin 40 tuntia
viikossa. Työajan tulee tasoittua ennalta laaditun työvuoroluettelon
mukaisesti em. viikkotuntimäärään työaikajakson aikana.
Tasoittumisjakson pituus on vähintään kaksi viikkoa ja enintään 26
viikkoa. Perhepäivähoitajan säännöllinen täysi työaika on
keskimäärin 40 tuntia viikossa työaikajaksossa, jonka aikana
säännöllinen työaika ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaan
tasoittuu em. viikkotuntimäärään. Tasoittumisjakson
vähimmäispituus on kaksi viikkoa ja enimmäispituus on kuusi
kuukautta. Kuutta kuukautta 26 viikkoa pidemmästä
tasoittumisjaksosta voidaan sopia KVTES:n III luvun 3 §:ssä
(poikkeavat työaikajärjestelyt) määrätyllä tavalla.
Soveltamisohje

Hoitajan työaika suunnitellaan määräytyy kulloinkin hoidossa olevien
lasten hoitoaikojen mukaan. Työaika voi vaihdella päivittäin/viikoittain
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toiminnan ja lasten hoidon tarpeiden mukaan.
Pidempiä työaikajaksoja on perusteltua käyttää silloin, kun se on
toiminnan tai lasten hoidon kannalta tarpeen.
2 mom.

Työajaksi luettava aika
Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka
perhepäivähoitaja on velvollinen olemaan työntekopaikalla
työnantajan käytettävissä.
Hoitajan työaika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon ja
päättyy siihen, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta lukuun ottamatta
sitä aikaa, jona hoitajalla ei ole yhtään lasta hoidossa. Työajaksi
luetaan myös työnantajan määräämien muiden työtehtävien
suorittamiseen käytetty aika.
Soveltamisohje

Työaikakorvauksia maksetaan ainoastaan työajaksi luettavasta ajasta eli
tosiasiallisesti tehdyltä työajalta.
1. Työaika
Työajaksi luettava muu työnantajan määräämä työtehtävä voi olla
esimerkiksi osallistuminen työkokoukseen, johon työnantaja edellyttää
perhepäivähoitajan osallistuvan tai varhaiskasvatussuunnitelman
laatiminen. Työnantajan on hyvä etukäteen määritellä, millaisiin
työnantajan määräämiin muihin työtehtäviin käytetty aika luetaan
työajaksi.
Silloin kun työajaksi luettava työnantajan määräämä työtehtävä
tehdään perhepäivähoitajan kotona, tulee työhön käytetty aika ja
tehdyn työn määrä selvittää luotettavasti.
Työaikakorvauksia maksetaan ainoastaan työajaksi luettavasta
ajasta eli tosiasiallisesti tehdyltä työajalta.
2. Säännöllisen työajan mahdollinen vajaus ja sen täyttö
Mikäli tiedetään, että hoitajan työaika on jäämässä vajaaksi,
suunnitellaan työaika siten, että säännöllisen työajan täyttämiseksi
käytetään aikaisemmilta työaikajaksoilta kertyneitä
työaikakorvauksia.
Suunnitellun vapaan ajankohta ilmoitetaan hoitajalle etukäteen ja
mahdollisuuksien mukaan jo ennen työaikajakson alkua ja pyritään
antamaan suunnitellun mukaisesti. Työaikajakson päättymisen
jälkeen vajaaksi havaittu työaikajakso täytetään aikaisemmilta
työaikajaksoilta kertyneillä työaikakorvauksilla.
Säännöllinen työaika voi jäädä vajaaksi lähinnä lasten yllättävän tai
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ennalta tiedetyn poissaolon vuoksi tai hoitajasta itsestään johtuvista
poissaoloista. Työaikajakson vajaus voidaan todeta yleensä vasta
työaikajakson päätyttyä, ja tällainen työajan vajaus täytetään
mahdollisilla vapaa-aikakorvauksilla. Tällainen vajaus voidaan täyttää
ainoastaan työaikajakson lisä- tai ylityörajaan saakka. Mikäli
työaikajakson työaika jää vajaaksi eikä työaikakorvauksia ole
laitettavissa täyttöön, työaikajakson työaika jää vajaaksi.
9 § Arkipyhäjakson työaika (voimassa 30.8.2020 saakka)
Niillä täysillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3
momentissa mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen
työaika on kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti 5 tuntia
20 minuuttia lyhyempi kuin 8 §:ssä on todettu.
Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa lyhennetään
täydellä työaikajaksolla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää
kohti vastaavalla osuudella 5 tunnista 20 minuutista kuin hänen osaaikatyöaikansa on 8 §:ssä määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta.
Niillä keskeytyneillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3
momentissa mainittu arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen työaika on kutakin
arkipyhää tai aattopäivää kohti 2 tuntia 40 minuuttia pidempi kuin 10 §:n 2
momentissa on todettu.
Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa pidennetään
keskeytyneellä jaksolla kutakin arkipyhää tai aattopäivää kohti vastaavalla
osuudella 2 tunnista 40 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaikansa on 8 §:ssä
määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta.
Soveltamisohje

Arkipyhät eivät alenna täyden työaikajakson ylityörajaa, vaan arkipyhäjaksoillakin
ylityöraja on 10 §:n mukainen.
Esimerkki 1 Täysi työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä.
Jakson toteutunut työaika on 243 tuntia. Työaikajakso ei ole keskeytynyt.
Ylityöraja on 240 tuntia (40 tuntia X 6). Lisätyöraja on 234 tuntia 40 minuuttia
(240 tuntia – 5 tuntia 20 minuuttia). Perhepäivähoitajalle on kertynyt korvattavaksi
5 tuntia 20 minuuttia lisätyötä ja 3 tuntia ylityötä.

79(104)
yleiskirje2008hs-kvtes2020-2021-liite 2-muuttuneet-määräykset.docx

Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson
toteutunut työaika on 179 tuntia. Perhepäivähoitaja pitää vuosilomaa 5 päivää ja
on yhden päivän sairauslomalla (yhteensä keskeytyspäiviä 6). Työpäiviä on 19 ja
työajantasauspäiviä 4. Ylityöraja on 186 tuntia 40 minuuttia (8 tuntia X 23) + (2
tuntia 40 minuuttia). Lisätyöraja on sama kuin esimerkissä yksi, eli 234 tuntia 40
minuuttia (240 tuntia – 5 tuntia 20 minuuttia). Lisätyöraja menettää merkityksensä,
koska ylityöraja on lisätyörajaa alempi, ja tunnit tulevat korvattavaksi 186 tunnin 40
minuutin ylittävältä osalta ylityönä. Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on
jäänyt tapauksessa vajaaksi 7 tuntia 40 minuuttia.

9 § Arkipyhäjakson työaika (voimassa 31.8.2020 lähtien)
Niillä täysillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3
momentissa mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen
työaika on kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti 5 tuntia
20 minuuttia 8 tuntia lyhyempi kuin 8 §:ssä on todettu.
Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa lyhennetään
täydellä työaikajaksolla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää
kohti vastaavalla osuudella 5 tunnista 20 minuutista 8 tunnista kuin hänen osaaikatyöaikansa on 8 §:ssä määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta.
Niillä keskeytyneillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3
momentissa mainittu arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen työaika on kutakin
arkipyhää tai aattopäivää kohti 2 tuntia 40 minuuttia pidempi kuin 10 §:n 2
momentissa on todettu.
Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa pidennetään
keskeytyneellä jaksolla kutakin arkipyhää tai aattopäivää kohti vastaavalla
osuudella 2 tunnista 40 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaikansa on 8 §:ssä
määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta.
Soveltamisohje

Arkipyhät eivät alenna täyden työaikajakson ylityörajaa, vaan arkipyhäjaksoillakin
ylityöraja on 10 §:n mukainen.
Esimerkki 1 Täysi työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä.
Jakson toteutunut työaika on 243 tuntia. Työaikajakso ei ole keskeytynyt.
Ylityöraja on 240 tuntia (40 tuntia X 6). Lisätyöraja on 234 tuntia 40 minuuttia 232
tuntia (240 tuntia – 5 tuntia 20 minuuttia 8 tuntia). Perhepäivähoitajalle on kertynyt
korvattavaksi 5 tuntia 20 minuuttia 8 tuntia lisätyötä ja 3 tuntia ylityötä.
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Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson
toteutunut työaika on 179 tuntia. Perhepäivähoitaja pitää vuosilomaa 5 päivää ja on
yhden päivän sairauslomalla (yhteensä keskeytyspäiviä 6). Työpäiviä on 19 ja
työajantasauspäiviä 4. Ylityöraja on 186 tuntia 40 minuuttia 184 (8 tuntia X 23) + (2
tuntia 40 minuuttia). Lisätyöraja on sama kuin esimerkissä yksi, eli 234 232 tuntia
40 minuuttia (240 tuntia – 5 tuntia 20 minuuttia). Lisätyöraja menettää
merkityksensä, koska ylityöraja on lisätyörajaa alempi, ja tunnit tulevat
korvattavaksi 186 184tunnin
40 minuutin ylittävältä osalta ylityönä. Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on
jäänyt tapauksessa vajaaksi 7 5 tuntia 40 minuuttia.
10 § Ylityö ja ylityökorvaus
1 mom.

Määritelmä/täysi jakso
Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää 40 tuntia
kerrottuna työntekijään sovellettavan työaikajakson viikkojen
lukumäärällä.

2 mom.

Keskeytynyt jakso (voimassa 30.8.2020 saakka)
Jos työaikajakso on keskeytynyt sen johdosta, että työntekijän
työsuhde on päättynyt tai että hän ei ole voinut olla työssä loman,
sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan, kuinka
monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneenä
työaikajaksona on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia
pidempi. Lisäksi keskeytyneen jakson ylityörajaan lisätään jokaista
jaksolle sijoittuvaa KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mainittua
arkipyhää tai aattopäivää kohden 2 tuntia 40 minuuttia. Tämän
tuntimäärän osalta maksetaan 3 momentin mukainen ylityökorvaus.
Työpäiväksi katsotaan tällöin myös työntasauksesta tai vapaaaikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät.
Soveltamisohje (1 mom. ja 2 mom.)

Jos työvuoroluetteloon suunnitellaan työaikakorvauksia vapaaaikana annettavaksi, säännöllinen työaika suunnitellaan vastaavasti
vajaaksi. Lisä- tai ylityöraja ei tämän vuoksi alene. Jos työaikaa
joudutaan teettämään enemmän kuin oli suunniteltu, työnantaja
korvaa saamatta jääneen vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana
III luvun 23 § 5 momentin mukaisessa ajassa. Siirtynyttä vapaaaikakorvausta vastaava työaika on tällöin säännöllistä työaikaa.
Ylityöraja keskeytyneellä jaksolla: ylityötä on työnantajan aloitteesta
tehty työ, joka ylittää 8 tuntia x työpäivät (= todelliset työpäivät*,
työajantasauksesta** ja vapaa-aikakorvauksista johtuvat kokonaiset
vapaapäivät***) + jokaista arkipyhää kohden 2 tuntia 40 minuuttia.
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Esimerkki 1 Keskeytynyt työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy 3
päivän sairausloman vuoksi. Jaksolla on 27 todellista työpäivää.
Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 t x 27 = 216
tuntia, joten ylityötä on muodostunut 230 tuntia - 216 tuntia = 14 tuntia.
Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso vapaa-aikakorvauksilla

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy 3
päivän sairausloman vuoksi. Jaksolle on 24 todellisen työpäivän lisäksi
2 työajan tasauksesta ja yksi työaikakorvauksista johtuva vapaapäivä.
Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 t x (24 *+2
**+1***) = 8 t x 27 päivää = 216 tuntia. Ylityötä on muodostunut 230
tuntia - 216 tuntia =14 tuntia. Työnantaja korvaa saamatta jääneen
vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana KVTES:n III luvun 23 § 5
momentin mukaisessa ajassa.
Esimerkki 3 Keskeytynyt työaikajakso arkipyhällä

Ks. 9 §:n esimerkki 2.

2 mom. Keskeytynyt jakso (voimassa 31.8.2020 lähtien)
Jos työaikajakso on keskeytynyt sen johdosta, että työntekijän
työsuhde on päättynyt tai että hän ei ole voinut olla työssä loman,
sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan, kuinka
monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneenä
työaikajaksona on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia
pidempi. Lisäksi keskeytyneen jakson ylityörajaan lisätään jokaista
jaksolle sijoittuvaa KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mainittua
arkipyhää tai aattopäivää kohden 2 tuntia 40 minuuttia. Tämän
tuntimäärän osalta maksetaan 3 momentin mukainen ylityökorvaus.
Työpäiväksi katsotaan tällöin myös työntasauksesta tai vapaaaikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät.
Soveltamisohje (1 mom. ja 2 mom.)

Jos työvuoroluetteloon suunnitellaan työaikakorvauksia vapaaaikana annettavaksi, säännöllinen työaika suunnitellaan vastaavasti
vajaaksi. Lisä- tai ylityöraja ei tämän vuoksi alene. Jos työaikaa
joudutaan teettämään enemmän kuin oli suunniteltu, työnantaja
korvaa saamatta jääneen vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana
III luvun 23 § 5 momentin mukaisessa ajassa. Siirtynyttä vapaaaikakorvausta vastaava työaika on tällöin säännöllistä työaikaa.
Ylityöraja keskeytyneellä jaksolla: ylityötä on työnantajan aloitteesta
tehty työ, joka ylittää 8 tuntia x työpäivät (= todelliset työpäivät*,
työajantasauksesta** ja vapaa-aikakorvauksista johtuvat kokonaiset
vapaapäivät***) + jokaista arkipyhää kohden 2 tuntia 40 minuuttia.
Esimerkki 1 Keskeytynyt työaikajakso

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy
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3 päivän sairausloman vuoksi. Jaksolla on 27 todellista työpäivää.
Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 t x 27 = 216
tuntia, joten ylityötä on muodostunut 230 tuntia - 216 tuntia = 14 tuntia.
Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso vapaa-aikakorvauksilla

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy
3 päivän sairausloman vuoksi. Jaksolle on 24 todellisen työpäivän
lisäksi 2 työajan tasauksesta ja yksi työaikakorvauksista johtuva
vapaapäivä. Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8
t x (24 *+2 **+1***) = 8 t x 27 päivää = 216 tuntia. Ylityötä on
muodostunut 230 tuntia - 216 tuntia =14 tuntia. Työnantaja korvaa
saamatta jääneen vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana
KVTES:n III luvun 23 § 5 momentin mukaisessa ajassa.
Esimerkki 3 Keskeytynyt työaikajakso arkipyhällä

Ks. 9 §:n esimerkki 2.
3 mom.

Ylityökorvaus
Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 40 %:lla
korotettu tuntipalkka tai annetaan tätä vastaava vapaa-aika.
Korvausmuodosta (raha tai vapaa) päättää työnantaja.
Soveltamisohje

Hoitajalle ei muodostu erikseen laskettavaa vuorokautista ylityötä,
koska vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole määrätty, eikä
työaikajaksoa käytettäessä myöskään viikoittaista ylityötä.
Työaikajaksoa käytettäessä selviää ylityökorvaukseen oikeuttavien
työtuntien määrä työaikajakson päätyttyä.
4. mom. Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakso (voimassa 30.8.2020
saakka)
Työaikalain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ylityön
enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään yhtä vuotta. Muilta
osin sovelletaan työaikalain 19 §:n säännöstä.
Soveltamisohje

Työaikalain 19 §:ssä säädettyyn ylityön enimmäismäärään lasketaan
työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää seuraavan tuntimäärän:
40 tuntia x perhepäivähoitajaan sovellettavan työaikajakson viikkojen
lukumäärä. Ylityön enimmäismäärään luettavaa aikaa
laskettaessa otetaan huomioon työajaksi luettava aika. Esimerkiksi
vapaa-aikana annettuja työaikakorvauksia (esim.
ylityö) tai säännöllisen työajan tasaamiseksi annettuja
vapaapäiviä ei lueta tässä tarkoitetuksi työajaksi.
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4. mom. Ylitöiden Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso (voimassa
31.8.2020 lähtien)
Työaikalain 19 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ylityön työajan
enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään yhtä vuotta
kahtatoista kuukautta. Muilta osin sovelletaan työaikalain 19 18 §:n
säännöstä.
Soveltamisohje

Työaikalain 19 §:ssä säädettyyn ylityön enimmäismäärään lasketaan
työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää seuraavan tuntimäärän:
40 tuntia x perhepäivähoitajaan sovellettavan työaikajakson viikkojen
lukumäärä. Ylityön Työajan enimmäismäärään luettavaa aikaa
laskettaessa otetaan huomioon työajaksi luettava aika. Esimerkiksi
vapaa-aikana annettuja työaikakorvauksia (esim. ylityö) tai säännöllisen
työajan tasaamiseksi annettuja vapaapäiviä ei lueta tässä tarkoitetuksi
työajaksi.
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11 § KVTES:n muut sovellettavat määräykset
Lisäksi sovelletaan seuraavia KVTES:n lukuja ja niihin sisältyviä liitteitä:
KVTES
luku
luku IV

KVTES
asia
Vuosiloma

luku V

Virka- ja työvapaat sekä
perhevapaat

luku VII
luku VIII

Luottamusmiehet
Lomauttaminen, osaaikaistaminen ja
palvelussuhteen
päättyminen
Määräaikainen
sopimusmääräys
lomarahan vaihtamisesta
lomarahavapaaksi
Matkakustannusten
korvaukset

Liite 15

Liite 16

Poikkeukset KVTES:n
soveltamisesta
Ks. liitteen 12 12 §:n määräys
vuosilomapalkasta erityistilanteissa
Ks. soveltamisohje tilapäisen hoitovapaan
palkallisuutta koskevan 10 9 §:n 2
momentin osalta.
Sovelletaan ainoastaan lomauttamista ja
palvelussuhteen päättymistä koskevin osin.
Lomauttamisesta ks. soveltamisohje alla.

Soveltamisohje

1. Sairausloman ja äitiysvapaan palkka erityistilanteissa
Mikäli hoitajalla ei ole sairauslomalle tai äitiysvapaalle lähtiessään
palkkaperustetta, sairausloma-ajan tai äitiysvapaan palkkaa ei makseta, ja
hoitaja saa sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan itse.
Hoitopaikkaa ei saa irtisanoa yksinomaan hoitajan sairauslomasta johtuen.
Sairausloman aikana hoitopaikkoja voidaan irtisanoa vain
päivähoitopalveluiden kysyntään liittyvillä syillä.
2. Tilapäinen hoitovapaa
Perhepäivähoitajalla on oikeus saada varsinainen palkkansa tilapäisen
hoitovapaan ajalta enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen
sairastumisesta lukien. Perhepäivähoitajan katsotaan olevan kodin
ulkopuolella työskentelevä työntekijä sovellettaessa tilapäisen hoitovapaan
palkallisuutta koskevan KVTES:n V luvun 10 9 §:n 2 momenttia.
3. Lomauttamisen liittyvät erityisperusteet
KVTES:n lomauttamisluvun määräyksiä sovelletaan työntekijöitä koskevin
osin. 5 §:n estämättä voidaan perhepäivähoitaja lomauttaa KVTES:n VIII
luvun
1 §:ssä määrätyllä tavalla.
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Omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan lomauttaminen
määräytyy samoin perustein kuin kuntien palveluksessa olevien
muidenkin työntekijöiden (ks. KVTES:n VIII luvun 1 §:n 2 momentti).
Sopijaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että työsopimuslain tarkoittama
lomautusperuste (työn väheneminen) voi muodostua mm. silloin kun
syynä työn tilapäiseen vähenemiseen on perhepäivä- hoitajan asunnon ja
lapsen/lasten kodin/kotien väliset pitkät etäisyydet ja näistä tai
kulkuyhteyksien puuttumisesta aiheutuvat vaikeudet ja tavanomaista
suuremmat rasitteet järjestää lapselle sopiva hoitopaikka vanhempien
työssäkäyntialueella vanhempien toivomassa muodossa siten kuin
päivähoitovarhaiskasvatuslaki ja -asetus edellyttävät.
Toistaiseksi lomauttamisessa sekä erittäin pitkään kestäneiden lomautusten osalta
työnantajan on syytä tietyin väliajoin selvittää, onko irtisanomisperuste
mahdollisesti syntynyt ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin.
12 § Vuosilomapalkka erityistilanteissa
Mikäli hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärä muuttuu ennen
lomakaudelle vahvistetun vuosiloman alkamista ja hoitajan vuosilomapalkka
tästä syystä poikkeaisi olennaisesti hänen säännönmukaisesta varsinaisesta
kuukausipalkastaan, lasketaan em. vuosiloma-ajan lomapalkka KVTES:n
vuosilomaluvun 13 §:n määräyksestä poiketen ao. lomakauden toukokuun
palkasta. Myös hoitajan lomaraha lasketaan em. toukokuun varsinaisesta
palkasta, mikäli hoitopaikkojen lukumäärän muutoksen takia lomarahan
laskentaperusteena oleva KVTES:n vuosilomaluvun 18 §:ssä tarkoitettu
hoitajan heinäkuun varsinainen palkka poikkeaisi olennaisesti hoitajan
säännönmukaisesta varsinaisesta kuukausipalkasta.
Soveltamisohje

Edellä oleva määräys tulee sovellettavaksi lähinnä silloin, kun hoitopaikkoja
irtisanotaan kesällä ja tästä johtuen hoitajan palkka on voinut alentua tai
loppua kokonaan edellä 5 §:n 3 momentin perusteella, tai perhepäivähoitaja
on voitu lomauttaa KVTES:n VIII luvussa määrätyn mukaisesti.
Sen arviointi, onko kyse varsinaisen palkan olennaisesta muutoksesta, on kunnan
työnantajan harkinnassa ja se voi vaihdella tapauskohtaisesti. Asia ratkaistaan
kokonaisharkinnalla ja mm. sen perusteella, mikä on ollut hoitajalla ns. normaali
tilanne ennen muutosta ja kuinka monta hoitopaikkaa on irtisanottu. Olennaisen
muutoksen arviointiin on hyvä luoda etukäteen ohjeistus.
13 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaus
Perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet kustannukset
vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon
kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.
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Soveltamisohje

Tässä tarkoitetut kustannuskorvaukset pyritään maksamaan seuraavan
kuukauden palkanmaksun yhteydessä.
14 § Työryhmä
Asetetaan seuraavat työryhmät sopimuskauden ajaksi:
1 Työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää KVTES:n liitteen 12
erityiskysymyksiä. työaikaa koskevien määräysten
uudistamistarvetta.
2 Työryhmä, jonka tehtävänä on
– selvittää 31.5.2019 mennessä, onko KVTES:n liitteen 12
palkkausjärjestelmän muuttamiselle ja kehittämiselle
edellytyksiä, sekä
– tehdä selvitykseen perustuvat ehdotukset
palkkausmääräysten muuttamiselle.
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: Liite 13
KVTES 2018–2019 liitteen 13 säännölliseen työaikaan, lisätyörajaan ja
ylityörajaan vaikuttavat työaikamääräyksiä koskevat muutokset tulevat voimaan
7.5.2018.
Katso KT:n yleiskirjeet 1/2018 ja 2/2018.
KVTES 2018-2019 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja ylityörajoja
noudatetaan 30.8.2020 saakka. Katso KT:n yleiskirje 8/2020.

Liite 13

Maatalouslomittajia koskevat
erityismääräykset
1 § Soveltamisala ja sovellettavat määräykset
Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa
(1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön palveluksessa olevia
työsuhteisia lomittajia.
Lomittajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen mukaan,
minkä lisäksi sovelletaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
seuraavia määräyksiä:

I luku

Yleinen osa 1–6 §, 8–10 §

II luku

Palkkaus 1–15 §, 18–20 §

III luku Työaika
1 § Työajan tehokkaan käytön periaate
2 § Työaikalain alaiset
viranhaltijat/työntekijät
3 § Työaikamääräyksistä poikkeaminen
4 § Työaika
5 § Varallaoloaika 1–2 mom. ja 5-6 6–7 mom.
6 § Työaikamuodot
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7 § 2 mom. Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus
säännölliseen työaikaan ja työvuorosuunnitteluun
11 § Työvuoron yhtäjaksoisuus ja työvuoron pituus 1
mom.
12 § Vuorokauden, työviikon ja työaikajakson
alkaminen
14 § 1 mom. Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan ja
viikoittainen ylityöraja arkipyhäviikolla sekä täydessä
työajassa että osa-aikatyössä, 4 6 mom.,
17 § Hätätyö
20 § Työaikakorvausten yleiset
suorittamisedellytykset
22 § Hälytysraha
23 § Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaaaikakorvausten suorittamisajankohta 3 ja 5 mom.
24 § Viikkolepo Viikoittainen vapaaaika 1, 3–5 mom.
27 § Työajan tasoittumissuunnitelma
tasoittumisjärjestelmä
28 § Työvuoroluettelo
30 § Työaikapankki
36 § Työajan enimmäismäärän seurantajakso
IV luku

Vuosiloma 1-20 1–19 §, 22 21 §

V luku

Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat

VII luku

Luottamusmiehet

VIII luku Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen

Liite 15

Määräaikainen sopimusmääräys lomarahan
vaihtamisesta lomarahavapaaksi

Liite 16

Matkakustannusten korvaukset soveltuvin osin
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Pöytäkirjamerkintä

Suojavaatteiden pesuraha ja puhelinkorvaus maksetaan Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

2 § Säännöllinen työaika
1 mom.

Lomittajien säännöllinen työaika on enintään 12 tuntia
vuorokaudessa, 38 tuntia 15 45 minuuttia viikossa, 76 77 tuntia
30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona tai 153 155
tuntia neljän viikon pituisena ajanjaksona.
Soveltamisohje

KVTES 2020-2021 sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa
noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa
alkavan työaikajakson alusta lukien.
Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus säännölliseen
työaikaan ja työvuorosuunnitteluun ks. III luku 7 § 2 mom. (Ei
sovelleta viittausta III luvun 13 §:ään).
Työajan on tasoituttava keskimääräiseen työaikaan käytössä
olevan tasoittumisjakson aikana. Yli neljän viikon työaikajakson
käyttöönotosta sovitaan III luku 3 §:n mukaisesti. Kaksiosaista
työpäivää tekevän lomittajan työaika suunnitellaan täyteen
työaikaan.
Työvuoroluettelon muutokset on III luvun 30 28 § 2 momentin
mukaisesti saatettava työntekijän tiedoksi.
Pöytäkirjamerkintä

KVTES luku I 4 § mukaan paikallisella sopimuksella ei saa
poiketa tämän sopimuksen säännöllisen työajan keskimääräistä
pituutta koskevista määräyksistä. Vuorokautisesta ylityörajasta
sen sijaan voidaan paikallisella sopimuksella sopia toisin. Mikäli
toiminta ei edellytä 12 tunnin vuorokautista säännöllistä työaikaa,
voidaan harkita paikallisen sopimuksen tekemistä, jossa
vuorokautinen ylityöraja on esimerkiksi 10 tuntia. Paikallisen
sopimisen tulee hyödyttää molempia sopimuspuolia. Ks.
yleiskirje 7/2016.
2 mom.

Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy
työaikaluvun 7 §:n 3 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä
arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja)
on kutakin edellä lueteltua päivää kohti 7 tuntia 39 45 minuuttia
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lyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään sellaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua työaikaa lyhentävää
arkipyhää kohti vastaavalla osuudella 7 tuntia 39 45 minuutista
kuin asianomaisen lomittajan osa-aikatyöaika on 1 momentin
mukaisesta täydestä työajasta.
Soveltamisohje

Arkipyhälyhennys annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman
viikon tai tasoittumisjakson kuluessa.

3 § Viikkolevon Viikoittaisen vapaa-ajan antaminen ja
vuorokausilepo
1 mom.

Työnantaja ja lomittaja voivat sopia, että viikkolepo
viikoittainen vapaa-aika annetaan viimeistään jakson
päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana.

2 mom.

Sellaisena viikkona, jona viikkolepo viikoittainen vapaa-aika on
sovittu siirrettäväksi myöhemmin annettavaksi, on
säännöllinen työaika enintään 56 tuntia.

3 mom.

Lomittajalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista
seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön
lepoaika. Jos työajan tarkoituksenmukainen järjestely
edellyttää, voidaan lepoajasta sopia työntekijän kanssa. Jos
järjestely koskee vähintään viittä työntekijää, on asiasta
sovittava ao. luottamusmiehen tai paikallisesti ao.
sopijajärjestön kanssa. Lepoajan tulee kuitenkin olla vähintään
7 tuntia.

4 § Työntekijän tilapäinen kutsuminen työhön vapaapäivänä
Mikäli työntekijä joudutaan tilapäisesti kutsumaan työhön työvuoroluettelon
mukaisena vapaapäivänä, on ensisijaisesti kutsuttava sellainen työntekijä,
joka siihen on suostunut. Lisäksi on pyrittävä vuorottelemaan työhön
kutsumisessa. Jollei hätätyöstä ole kysymys on pyrittävä välttämään työhön
kutsumista, jos siitä on kohtuuttomasti haittaa.
5 § Lisätyön määritelmä ja korvaaminen
1 mom.

Lisätyötä on työnantajan aloitteesta lomittajan säännöllisen
työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä.
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Soveltamisohje

Täyttä työaikaa tekevälle voi lisätyötä muodostua vain sillä
viikolla, jolla arkipyhälyhennys on annettu.
Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on
lisätyötä III luvun 14 §:n 1 momentin mukaiseen ylityörajaan
saakka. Osa-aikatyössä säännöllisellä työajalla tarkoitetaan
myös vuosiloman, virka-/työvapaan tai muun hyväksyttävän
poissaolon ulkopuolelle työvuoroluetteloon merkittyä työaikaa.
Osa-aikatyössä säännöllinen työaika/lisätyöraja alenee
poissaolon ajalle suunniteltujen tuntien verran, kun kysymyksessä
on muu poissaolo.
2 mom.

Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko
rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka
kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika.

6 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen
1 mom.

Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää
työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan ja
ylityörajan seuraavasti:
Vuorokautinen ylityöraja on 12 tuntia.
Viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 15 45 minuuttia. Viikkoa
pitemmässä tasoittumisjaksossa viikoittainen ylityöraja on
työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty säännöllinen
viikkotyöaika lisättynä kullekin viikolle mahdollisesti merkityllä
vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Osa-aikatyön
viikkoa
pitemmässä
tasoittumisjaksossa
viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 15 45 minuuttia kerrottuna
tasoittumisjakson viikkojen määrällä.
Soveltamisohje

Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan sekä
täydessä työajassa että osa-aikatyössä ks. III luku 14 § 1
mom.
Viikoittainen ylityöraja arkipyhäviikolla ks. III luku 14 § 1 mom.
Ylityöstä sovitaan työnantajan ja lomittajan kesken.
Esimerkki 1
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Täyttä työaikaa tekevällä lomittajalla on neljän viikon
tasoittumisjakso, jonka säännöllinen työaika on 153 155 tuntia.
Viikon yksi säännöllinen työaika on 32 33 tuntia, viikkojen kaksi
ja kolme 38,25 38,75 tuntia ja viikon neljä 44,5 tuntia.
Toteutuneessa työvuoroluettelossa viikolla yksi on 34 35
tuntia. Viikolle yksi on muodostunut viikoittaista ylityötä, koska
vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen
viikkotyöaika on ylittynyt kahdella tunnilla.

Esimerkki 2

Osa-aikainen lomittaja, jonka säännöllinen työaika on keskimäärin
30 tuntia viikossa: Säännöllinen työaika 120 tuntia neljän viikon
tasoittumisjaksossa, ylityöraja 153 155 tuntia, lisätyötä 153 155
tuntia – 120 tuntia.
2 mom.

Vuorokautisen säännöllinen työajan ylittävästä työstä
maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja
seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka tai
annetaan vastaava vapaa.

3 mom.

Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä viikoittaisesta ylityöstä
maksetaan 12 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka
ja seuraavilta ylityötunneilta 100 %:lla korotettu palkka tai
annetaan vastaava vapaa, osa-aikatyön viikkoa pitemmässä
tasoittumisjaksossa 50
%:lla korotettu palkka kahden viikon työaikajakson 24 ja neljän
viikon työaikajakson 48 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja 100 %:lla
korotettu palkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta tai annetaan
vastaava vapaa.

7 § Sunnuntaityökorvaus
Sunnuntaina, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pitkänäperjantaina,
toisena pääsiäispäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä,
uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, joulupäivänä ja tapaninpäivänä sekä
kello 18.00–24.00 lauantaina ja vastaavalta ajalta edellä luettujen
juhlapäivien aattona tehdystä työstä maksetaan varsinaisen palkan lisäksi
korottamaton tuntipalkka kultakin työtunnilta tai annetaan vastaava vapaaaika.
8 § Ilta-, yötyö-, lauantai- ja aattotyökorvaus
1 mom.

Lomittajille suoritetaan kello 18.00–22.00 väliseltä ajalta
iltatyökorvauksena 15 %:n ja kello 22.00–07.00 väliseltä
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ajalta yötyökorvauksena 30 %:n suuruinen rahakorvaus tai
annetaan vastaava vapaa-aika.
2 mom.

Lomittajalle maksetaan arkilauantaina, lukuun ottamatta
pääsiäislauantaita tai lauantaiksi sattuvaa jouluaattoa, klo
06.00–18.00 säännöllisenä työaikana tehdyiltä tunneilta 20 %:n
suuruinen erillinen rahakorvaus tai annetaan vastaava vapaaaika.

3 mom.

Lomittajalle maksetaan pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja
muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo
00.00–
18.00 aattokorvauksena varsinaisen palkan lisäksi
korottamaton tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaaaika.

9 § Varallaolo
Lomittajalle, joka on sopimuksen mukaan varalla, maksetaan
varallaolokorvauksena 20–30 %:n suuruinen rahakorvaus tai vastaava
korvaus vapaana. Korvausta määrättäessä otetaan huomioon varallaolon
aiheuttamat rajoitukset työntekijälle kuten esimerkiksi liikkumisalueen
laajuus ja tilalle saapumisen enimmäisaika.
Soveltamisohje

Varallaolosta sovitaan lomittajan ja työnantajan kesken. Lomittajan varallaoloon
sovelletaan myös III luvun 5 § 1–2 mom. ja 6–7 momenttia.
10 § Työajan sijoittelu
Lomittajan työaika tulee yleensä sijoittaa kello 06.00–18.00 välille. Työaika
voidaan sijoittaa toisinkin, jos lomituksen hoitaminen tai sijaisavun tarve
sitä vaatii. Lomittajalle varataan tilaisuus ruokailuun työn lomassa.
Soveltamisohje

Varsinaista työaikaan kuulumatonta ruokailutaukoa ei lomittajalla ole.
Yötyön teettämistä koskeva määräys on työaikalain (872/2019) 8 §:ssä
(viittausmääräys). Työaikalain 8 § 1 momentin työaikalain (605/1996) 26
§:ssä (viittausmääräys). Työaikalain 26 § 1 momentin säännösten estämättä
voidaan työnantajan ja työntekijän niin sopiessa teettää yötyötä, mikäli siihen
on perusteltu toiminnallinen syy. Työaikalain mukaista yötyötä on klo 23–06
välissä tehtävä työ, joka voi olla tarpeen esimerkiksi robottitiloilla laitteiden ja
muun toiminnan ylläpitämiseksi.
11 § Matkakustannusten korvaus
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Työmatkat asunnosta ensimmäiseen työpisteeseen ja viimeisestä
työpisteestä asunnolle korvataan kaikille lomittajille paikallisyksikön
alueella, jossa lomittaja työskentelee.
Pöytäkirjamerkintä

Ns. valvontakäyntien matkakustannukset korvataan Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.
12 § Kuukausipalkan jakaja
Edellä 5–9 §:ssä tarkoitettujen korvausten laskemiseksi tarvittava
tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka
luvulla 163.
13 § Jatkuva neuvottelumenettely
Sopimuskauden aikana selvitetään työaikajärjestelmän
kehittämisvaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia edistää työaikasuunnittelua
siten, että suunnittelussa otetaan huomioon tuottavuus, työhyvinvointi,
työturvallisuus sekä työurien pidentäminen. Tarkastelussa huomioidaan
palvelutuotannon, työnantajien sekä työntekijöiden tarpeet.
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: Liite 14, 1–2 §

KVTES 2018-2019 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja
ylityörajoja noudatetaan 30.8.2020 saakka. Katso KT:n yleiskirje
8/2020.

Liite 14

Kunnallisten teattereiden
teknisen henkilökunnan
säännöllinen työaika ja
rasitelisä
1§
Kunnallisten teattereiden teknisessä näytäntötyössä toimivien
työntekijöiden säännöllinen työaika järjestetään edellä työaikaluvun 3
tai 7 §:n mukaisesti.
Soveltamisohje

Teknisillä näytäntötyöntekijöillä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka kokonaan tai
osittain ovat näytäntöihin ja harjoituksiin sidotussa työssä ja tämän vuoksi
joutuvat noudattamaan poikkeuksellista työaikaa.
2§
Työaikaluvun 7 §:n mukainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös
siten, että se on keskimäärin enintään 38 tuntia 45 15 minuuttia viikossa
näytäntövuoden (1.8.–31.7.) tai näytäntökauden (1.8.–31.12. ja 1.1.–31.7.)
aikana.
Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo ennakolta hyvissä ajoin koko
tasoittumisajanjaksoksi, josta käy ilmi työ- ja vapaapäivät sekä työtuntien määrä.
Soveltamisohje

KVTES 2020–2021 sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan
31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta
lukien.
Työvuoroluettelon alustava suunnitelma laaditaan koko näytäntövuodeksi.
Sitä tarkennetaan näytäntövuoden kuluessa siten, että työvuoroluettelo on
sitova vapaapäivien osalta ainakin kolmelta viikolta.
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Työvuoroluetteloa laadittaessa on vapaapäivien sijoittelussa otettava huomioon
seuraavaa:
Työaikalain 31 27 §:n edellyttämä viikoittainen vapaa-aika viikkolepo on
pyrittävä järjestämään aina samana viikonpäivänä.
Ainakin kerran kuukaudessa tulisi pyrkiä sijoittamaan kaksi vapaapäivää
peräkkäisiksi päiviksi.
Vapaapäivien sijoittamisessa pyritään ottamaan huomioon myös
näyttelijöiden ns. valtakunnalliset vapaat.
Kevätnäytäntökauden päättyessä käyttämättä olevat vapaapäivät pyritään
antamaan yhtäjaksoisena kesävapaana välittömästi näytäntökauden jälkeen.
Vuosiloma annetaan pääsääntöisesti kesävapaaseen liittyen.

–––
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KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset: Liite 18
KVTES 2017 III luvun 10 §:n (eräiden asiantuntijoiden työaika)
määräystä sovelletaan määräyksen piirissä oleviin 6.5.2018 asti.
7.5.2018 alkaen edellä mainitun työaikamääräyksen piirissä olevien
työntekijöiden/viranhaltijoiden säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia
viikossa (täysi työaika). Säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö ja tuntipalkan
jakaja määräytyvät KVTES liitteen 18 mukaan.
Muilta osin noudatetaan KVTES:n III luvun
määräyksiä. Katso KT:n yleiskirjeet 1/2018 ja 2/2018.
KVTES 2018-2019 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja ylityörajoja
noudatetaan 30.8.2020 saakka. Ks. KT:n yleiskirje 8/2020.

Liite 18

Työaika 38 37 tuntia 15 45
minuuttia
1 § Työaika 38 37 tuntia 15 45 minuuttia
Säännöllinen työaika
1 mom.
Seuraavien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika on
enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 37 tuntia 15 45
minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika
voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 37 tuntia
15 45 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.
1 sairaalafyysikot, -kemistit ja -mikrobiologit
2 sairaalassa, mielenterveystoimistossa,
terveyskeskuksessa, kasvatusneuvolassa,
kehitysvammalaitoksessa sekä muussa hoito- ja
huoltolaitoksessa työskentelevät psykologit
3 koulupsykologit
4 terveyskeskuksen johtavat hoitajat
5 ylihoitajat (ei koske apulaisylihoitajia)
6 sosiaalityöntekijät ja sosiaaliterapeutit
7 koulukuraattorit
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8 terveystarkastajat sekä pääasiassa terveys- ja
ympäristöolojen valvontatehtävissä toimivat kemistit,
laborantit ja maidonkatsastajat (näytteidenottaja,
mikroskopisti, maidontarkastaja)
9 mielenterveystoimistossa työskentelevä hoitohenkilökunta.

Soveltamisohje

Tasoittumisjaksosta ks. III luvun 7 §:n 1 momentin soveltamisohjeet.
KVTES 2020-2021 sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa
noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan
työaikajakson alusta lukien.
Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus säännölliseen
työaikaan ja työvuorosuunnitteluun
2 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolla on vuosiloma tai
virka-/ työvapaa tai muu hyväksyttävä poissaolo, säännöllinen
työaika lyhenee jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, joka
olisi ollut työpäivä, 7 tuntia 39 33 minuuttia, kuitenkin enintään
38 37 tuntia 15 45 minuuttia kalenteriviikossa.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua poissaolopäivää
kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 39 33 minuutista kuin
viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on täyttä työaikaa
tekevän työajasta.
Soveltamisohje

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan
maanantai- perjantai.
Säännöllinen työaika suunnitellaan 1 § 2 momentin mukaan,
mikäli poissaolo on tiedossa viimeistään seitsemän päivää
ennen viikon tai tasoittumisjakson alkua.
Ennalta suunnitellun sekä muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon
vaikutuksesta lisä- ja ylityöhön ks. 2 § ja 3 §.
Arkipyhäviikon säännöllinen työaika
3 mom.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy
pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai,
juhannusaatto tai muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai
sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen,
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vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai
tapaninpäivä (työaikaa lyhentävä arkipyhä), säännöllinen
viikkotyöaika (lisätyöraja) on kutakin edellä lueteltua päivää
kohti 7 tuntia 39 33 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on
määrätty.
Osa-aikatyöaikaa lyhennetään sellaisella viikolla tai
tasoittumisjaksolla kutakin edellä mainittua työaikaa lyhentävää
arkipyhää kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 39 33
minuutista kuin asianomaisen viranhaltijan/työntekijän osaaikatyöaika on 1 momentin mukaisesta täydestä työajasta.
Soveltamisohje

Arkipyhälyhennys annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman
viikon tai tasoittumisjakson kuluessa.

Soveltamisohje

Päällekkäisten arkipyhien osalta työajan lyhennys tehdään ainoastaan
kerran.
Liukuva työaika
4 mom. Työaika voidaan järjestää myös liukuvana työaikana.
2 § Lisätyön määritelmä ja korvaaminen
1 mom. Lisätyötä on työnantajan aloitteesta viranhaltijan/työntekijän
säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä.
Soveltamisohje

Täyttä työaikaa tekevälle lisätyötä on säännöllisen työajan
lisäksi tehty työ ylityörajaan saakka.
Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on
lisätyötä 3 §:n mukaiseen ylityörajaan saakka. Osa-aikatyössä
säännöllisellä työajalla tarkoitetaan myös vuosiloman, virka/työvapaan tai muun hyväksyttävän poissaolon ulkopuolelle
työvuoroluetteloon merkittyä työaikaa.
Osa-aikatyössä säännöllinen työaika/lisätyöraja alenee poissaolon
ajalle suunniteltujen tuntien verran, kun kysymyksessä on muu
poissaolo.
2 mom. Täyttä työaikaa tekevälle suoritetaan lisätyökorvaus enintään
puolelta tunnilta viikossa muulloin kuin 1 §:n 3 momentissa
tarkoitetuilla arkipyhäviikoilla.
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Soveltamisohje

Ennalta suunnitellun ja muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon
vaikutus ylityörajaan ks.3 §.
3 mom. Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko
rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin
lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika.
Soveltamisohje

Lisätyökorvauksen suorittamisedellytykset käyvät ilmi III luvun
20 §:stä. Vapaa-aikakorvauksen antamisesta ks. III luvun 23 § 5
ja 6 momentti.
3 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen
Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä
työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan että seuraavat ylityörajat:
Vuorokautinen ylityöraja:
8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin
enintään 9 tuntia.
Viikoittainen ylityöraja: Täysi työaika:
Ylityöraja on 38 tuntia 45 15 minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa
viikoittainen ylityöraja on kuitenkin työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty
säännöllinen työaika lisättynä puolella tunnilla ja kullekin viikolle mahdollisesti
merkityllä vapaa-aikakorvauksen tuntimäärällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Sellaisella viikolla, jolla on vuosiloma, virka- tai työvapaa tai muu
hyväksyttävä poissaolo, viikoittainen ylityöraja on poissaolon ulkopuolelle
työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika lisättynä työpäivää
kohden 6 minuutilla (0,1 tunnilla) kuitenkin enintään puolella tunnilla ja
poissaolon ulkopuolelle merkityllä mahdollisella vapaa-aikakorvauksen
tuntimäärällä.
Soveltamisohje

Ylityöraja määräytyy edellä sanotun mukaisesti riippumatta siitä, onko
kyseessä 1 § 2 momentissa tarkoitettu ennalta suunniteltu tai muu kuin
ennalta suunniteltu poissaolo.
Viikoittainen ylityöraja arkipyhäviikolla:
Sellaisella viikolla, johon ei sisälly ennalta suunniteltua tai muuta kuin
ennalta suunniteltua poissaoloa, viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15
minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa viikoittainen ylityöraja
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on kuitenkin työvuoroluetteloon kullekin viikolle merkitty säännöllinen
työaika, johon lisätään:
─ puoli tuntia,
─ kullekin viikolle merkitty arkipyhälyhennys ja
─ mahdollisesti merkitty vapaa-aikakorvauksen tuntimäärä.
Viikko tai tasoittumisjakso, johon sisältyy ennalta suunniteltu, muu kuin
ennalta suunniteltu poissaolo tai molemmat poissaolot:
Jos viikkoon tai tasoittumisjaksoon sisältyy 1 §:n 3 momentin mukainen
työaikaa lyhentävä arkipyhä, viikoittainen ylityöraja on työvuoroluetteloon
poissaolon ulkopuolelle kullekin viikolle merkitty säännöllinen työaika, johon
lisätään:
─ työpäivää kohden 6 minuuttia (0,1 tuntia) kuitenkin enintään puoli tuntia
viikossa,
─ 7 tuntia 39 33 minuuttia kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti
sillä viikolla, jolla arkipyhälyhennys on annettu ja
─ poissaolon ulkopuolelle merkitty mahdollinen vapaa-aikakorvauksen
tuntimäärä.
Soveltamisohje

6 minuutin lisäys tehdään vain sellaisilta työpäiviltä, joihin sisältyy säännöllistä
työaikaa. Arkipyhä, vapaa-aikakorvauspäivä ja työajantasauspäivä katsotaan
tällaiseksi työpäiväksi ylityörajaa laskettaessa.
Osa-aikatyö:
Viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 15 minuuttia. Viikkoa pitemmässä
tasoittumisjaksossa ylityöraja on 38 tuntia 45 15 minuuttia kerrottuna
tasoittumisjakson viikkojen lukumäärällä.
Poissaolon vaikutus viikoittaiseen ylityörajaan
Osa-aikatyössä sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jossa on
hyväksyttävä poissaolo, ylityöraja lasketaan seuraavasti:
─ 38 37 tuntia 15 45 minuuttia viikossa tai 38 37 tuntia 15 45 minuuttia
kertaa tasoittumisjakson viikkojen lukumäärä,
─ josta vähennetään 1 § 2 momentissa mainittujen poissaolopäivien
lukumäärä kerrottuna 7 tuntia 39 33 minuutilla,
─ josta vähennetään muun kuin ennalta suunnitellun poissaolopäivän
ajalle suunniteltu tuntimäärä,
─ johon lisätään työpäivää kohden 6 minuuttia (0,1 tuntia) kuitenkin
enintään puoli tuntia tasoittumisjakson kalenteriviikkoa kohden.
Soveltamisohje

Työvuoroluetteloon suunniteltu vapaa-aikakorvaus ei ole työaikaa. Jos
sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolle on suunniteltu
työaikakorvauksia annettavaksi vapaana, tehdään suunniteltua enemmän
tunteja, siirtyy vastaava määrä vapaa-aikakorvauksia annettavaksi vapaana
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myöhemmin tai suoritetaan rahakorvaus.
Soveltamisohje

Ylityölaskennassa voidaan erotella vuorokautinen ja viikoittainen ylityö.
Viikoittaisella ylityöllä tarkoitetaan viikoittaisen ylityörajan lisäksi tehtyä työtä,
joka ei ole vuorokautista ylityötä. Ylityö korvataan joko vuorokautisena tai
viikoittaisena ylityönä, mutta ei molempina. Viikossa tehdystä työajasta
vähennetään ensin mahdollinen vuorokautinen ylityö. Jos viikkoylityöraja
tämän jälkeenkin ylittyy, ylimenevä aika on viikoittaista ylityötä.
3 mom.

Ylityöksi ei lueta työaikalain ulkopuolella olevan
viranhaltijan/työntekijän osallistumista kokoukseen, josta
suoritetaan kertapalkkio.

4 mom.

Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan
harkinnan mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana
säännöllisenä työaikana siten kuin jäljempänä tai
asianomaisessa liitteessä on tarkemmin määrätty.

5 mom.

Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä
ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta. Mikäli
viranhaltijan/työntekijän vahvistettuun työvuoroluetteloon on
merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja viranhaltija/työntekijä
sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy
sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus
annettavaksi myöhemmin III luvun 23 §:n 5 momentin
mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan
harkinnan mukaan edellä tässä momentissa tarkoitettu
rahakorvaus. Mikäli viranhaltija/työntekijä sairastuu
ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy
sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi
myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty.
Soveltamisohje

Muu virka-/työvapaa ei siirrä työvuoroluetteloon vahvistettua
ylityövapaata myöhemmin annettavaksi.
Muut tässä luvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry
myöhemmin annettavaksi.
4 § Tuntipalkan laskeminen
Lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai-, sunnuntai- ja aattotyön sekä
varallaolon rahakorvauksen laskemiseksi tarvittava tuntipalkka saadaan
jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka luvulla 162.
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Soveltamisohje:

Tuntipalkan jakaja määräytyy tämän §:n mukaan, muilta osin sovelletaan III
luvun 23 §:n määräyksiä tuntipalkan laskemisen sekä raha- ja vapaaaikakorvausten suorittamisajankohdan osalta.
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