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ESIMERKKEJÄ SITOMATTOMAN TYÖAJAN LASKENNASTA 
 
 
Esimerkki A 
 
Erään kokoaikaisen opettajan siirtymämääräysten mukainen sitomattoman työajan vähimmäisprosentti 
on 30%. Hänen vuosityöaikansa vahvistetaan 1500 tunniksi, josta 30% (1500 * 0,3) eli vähintään 450 
tuntia tulee olla sitomatonta työaikaa. Opettajalle ei ole vahvistettu sääntelemätöntä työaikaa. 
 
 
Esimerkki B 
 
Erään kokoaikaisen opettajan sitomattoman työajan vähimmäisprosentti on 25% ja hänen työaikasuunni-
telmansa sisältää sääntelemätöntä työaikaa 150 tuntia. Hänelle vahvistetusta 1576 tunnista vähenne-
tään ensin sääntelemätön työaika 150 tuntia ja loppu jaetaan sidotun (75%) ja sitomattoman (25%) työ-
ajan prosenttien suhteessa: 
- sidottua työaikaa (1576-150) * 0,75 = 1069,5 tuntia 
- Sitomatonta työaikaa (1576-150) * 0,25 = 356,5 tuntia 
 
 
Esimerkki C 
 
Esimerkin B opettajalle osoitetaan lisää sidottua työtä 60 tuntia. Hänen sitomattoman työaikansa määrää 
lisätään; 

• �60 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
75%

� − 60 =  20 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
Opettajan aiempi vuosityöaika vahvistetaan 80 tuntia korkeammaksi, 1576 tunnista -> 1656 tuntiin. 
 
 
Esimerkki D 
 
Tuntiopettajan vuosityöaika on vahvistettu 965 tunniksi. Hänen sitomattoman työajan minimiprosenttinsa 
on 17%. Hänelle lisätään kohdentamatonta työaikaa 50 tuntia. Kohdentamaton työaika suunnitellaan si-
dotuksi työajaksi. Myös hänen sitomatonta työaikaansa lisätään; 

•  �50 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
83%

� − 50 =  10,24096386  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
Opettajan aiempi vuosityöaika vahvistetaan 60,25 tuntia korkeammaksi, 965 tunnista -> 1025,25 tuntiin. 
 
 
Esimerkki E 
 
Koulutuspäällikkö ja opettaja keskustelevat työn sisällöllisistä ja laadullisista kysymyksistä. Koulutuspääl-
likkö päättää vahvistaa opettajalle vuosityöaikasuunnitelman seuraavalla tavalla: 
- sidottua työaikaa 692 tuntia, josta kohdentamatonta 60 tuntia 
- sitomatonta työaikaa 728 tuntia 
- sääntelemätöntä työaikaa 240 tuntia 
- yhteensä 1660 tuntia 
Opettajana sitomattoman työajan prosentti muodostuu; 

• 728 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
692+728 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 =  728
1420

~ 51,27 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
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ESIMERKKEJÄ VUOTTA LYHYEMMÄKSI AJAKSI PALKATUN KOKOAIKAISEN  
OPETTAJAN JA OPINTO-OHJAAJAN TYÖAJAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ  
(100% varsinainen palkka) 
 
 
Esimerkki A. 
 
Opettaja on palkattu määräaikaisena ajalle 10.8.2020 – 31.5.2021 100%:lla työajalla ja palkalla.  
 Opettajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 1.3. – 7.3.2021 

 
Laskentatapa 1 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhteensä 191 päi-
vää. Kokoaikaisen opettajan laskennallinen työaika on 7,5 tuntia päivässä. Työpäivien määrä 191 päivää 
kerrotaan laskennallisella päiväkohtaisella työtuntien määrällä 7,5 tuntia. Kokoaikaiselle opettajalle vah-
vistetaan vuosityöajaksi vähintään 1432,5 tuntia. 
 
Laskentatapa 2 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 191 päi-
vää. Kokoaikaisen opettajan laskennallinen työaika on 37,5 tuntia työviikossa. Työviikkojen määrä 
(191/5) 38,2 viikkoa kerrotaan laskennallisella viikkokohtaisella työtuntien määrällä 37,5 tuntia. Kokoai-
kaiselle opettajalle vahvistetaan vuosityöajaksi vähintään 1432,5 tuntia 
 
 
Esimerkki B 
 
Opinto-ohjaaja on palkattu määräaikaisena ajalle 10.8.2020 – 31.5.2021 100%:lla työajalla ja palkalla.  
 Opinto-ohjaajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 1.3. – 7.3.2021 

 
Laskentatapa 1 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 191 päi-
vää. Opinto-ohjaajan laskennallinen työaika on 7,25 tuntia päivässä. Työpäivien määrä 191 päivää ker-
rotaan laskennallisella päiväkohtaisella työtuntien määrällä 7,25 tuntia. Kokoaikaiselle opinto-ohjaajalle 
vahvistetaan vuosityöajaksi vähintään 1384,75 tuntia. 
 
Laskentatapa 2 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 191 päi-
vää. Kokoaikaisen opinto-ohjaajan laskennallinen työaika on 36,25 tuntia työviikossa. Työviikkojen 
määrä (191/5) 38,2 viikkoa kerrotaan laskennallisella viikkokohtaisella työtuntien määrällä 36,25 tuntia. 
Kokoaikaiselle opinto-ohjaajalle vahvistetaan vuosityöajaksi vähintään 1384,75 tuntia 
 
 
Huomioitavaa: 
 
Jos ylläolevien esimerkkien tapauksessa työaikaa vahvistetaan yli tulokseksi saadun kokoaikaisen Opet-
tajan/opinto-ohjaajan työajan maksetaan ylitys lisätyönä. 
 
Itsenäisyyspäivälle ei saa sijoittaa työaikaa (L388/1937), vaikka laskennallisesti päivä on mukana.  
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ESIMERKKEJÄ VAPAAJAKSOKORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISESTÄ 
 
 
 
Esimerkki A 
 
Opettaja on palkattu määräaikaisena ajalle 10.8.2020 – 31.5.2021 hinnoittelutunnukseen 4 11 07 00 2 
V8. 
 Opettajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 1.3. – 7.3.2021 

 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 191 päi-
vää. Opettajalle on vahvistettu vapaajaksopäiviä palvelussuhteen aikana 28 päivää. Vapaajaksokorvaus-
päiviä on 191 * 0,42, eli 80,22 päivää. Vapaajaksokorvauspäivistä vähennetään vahvistettujen vapaajak-
sojen päivät 28. Jäljelle jää 52,22 vapaajaksokorvauspäivää. Vapaajaksokorvaus maksetaan touko-
kuussa 2021. Tuolloin hinnoittelutunnuksen mukainen varsinainen palkka kahdeksan vuoden vuosisidon-
naisella osalla on 3811,75€ ja toukokuussa on 31 päivää, joten päiväpalkka on (3811,75€/31pvä) 
122,96€/pvä. Opettajalle maksetaan vapaajaksokorvausta 52,22pvä * 122,96€/pvä = 6420,97 euroa. 
 
 
 
Esimerkki B 
 
Opinto-ohjaaja on palkattu määräaikaisena ajalle 10.8.2020 – 31.5.2021 hinnoittelutunnukseen 4 11 03 
00 3 V10. 
 Opettajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 1.3. – 7.3.2021 

 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 191 päi-
vää. Opinto-ohjaajalle on vahvistettu vapaajaksopäiviä palvelussuhteen aikana 28 päivää. Vapaajakso-
korvauspäiviä on 191 * 0,33, eli 63,03 päivää. Vapaajaksokorvauspäivistä vähennetään vahvistettujen 
vapaajaksojen päivät 28. Jäljelle jää 35,03 vapaajaksokorvauspäivää. Vapaajaksokorvaus maksetaan 
toukokuussa 2021. Tuolloin hinnoittelutunnuksen mukainen varsinainen palkka kymmenen vuoden vuo-
sisidonnaisella osalla on 4024,14€ ja toukokuussa on 31 päivää, joten päiväpalkka on (4024,14€/31pvä) 
129,81€/pvä. Opinto-ohjaajalle maksetaan vapaajaksokorvausta 35,03pvä * 129,81€/pvä = 4582,29 eu-
roa. 
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ESIMERKKEJÄ PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN VAIKUTUKSESTA SEURAAVAN VAPAA-
JAKSON PALKKAAN     
 
 
Esimerkki A 
 
Toistaiseksi otettu kokoaikainen opettaja (100%, hinnoittelutunnus 4 11 07 00 1 V20) on palkattomalla 
harkinnanvapaisella virkavapaalla ajalla 11.1.-30.5.2021.  
 Opettajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 22.2.-28.2.2021 
• 6.6.- 31.7.2021 

 
Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä yhdessä tai useammassa osassa 30 
kalenteripäivää. Siten virkavapaaseen sisältyneiden työ- ja vapaajaksopäivien määrää tarkastellaan ai-
kaväliltä 10.2.–30.5.2021. Poissaolon ajalla on vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) 
yhteensä 73 päivää. Virkavapaan alle jää 7 vapaajaksopäivää. Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät 
lasketaan kertomalla virkavapaaseen 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) luku-
määrä luvulla 0,24 (73 x 0,24 = 17,52). Tästä vähennetään vielä virkavapaaseen sisältyneiden vapaajak-
son kalenteripäivien (ma–su) lukumäärä (17,52 – 7 = 10,52). Vapaajakson palkasta vähennetään 10,52 
päiväpalkkaa. Päiväpalkka saadaan jakamalla varsinainen palkka kalenterikuukauden päivien lukumää-
rällä. Kalenterikuukausi, jonka mukaan päiväpalkat määräytyvät on se kuukausi, jonka vapaajakson pal-
kasta vähennys tehdään. Tässä tapauksessa seuraava vapaajakso alkaa kesäkuussa, joten vähennys 
tehdään, sekä lasketaan kesäkuun palkan ja päivien mukaan (4487,90€ / 30 = 149,60€/pvä). Seuraavan 
vapaajakson palkasta vähennetään (10,52pvä x 149,60€/pvä) 1573,79 euroa.    
 
 
Esimerkki B 
 
Toistaiseksi otettu päätoiminen tuntiopettaja (osa-aikaisuus 83%, hinnoittelutunnus 4 11 07 00 1 V20) on 
palkattomalla harkinnanvapaisella virkavapaalla ajalla 11.1.-30.5.2021. 
 Opettajalle on vahvistettu vapaajaksot seuraavasti 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 – 31.12.2020 
• 1.1.2021 – 5.1.2021 
• 22.2.-28.2.2021 
• 6.6.- 31.7.2021 

 
Virkavapaat vähentävät vapaajakson palkkaa vasta niiden kestettyä yhdessä tai useammassa osassa 30 
kalenteripäivää. Siten virkavapaaseen sisältyneiden työ- ja vapaajaksopäivien määrää tarkastellaan ai-
kaväliltä 10.2.–30.5.2021. Poissaolon ajalla on vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) 
yhteensä 73 päivää. Virkavapaan alle jää 7 vapaajaksopäivää. Vapaajakson palkkaa vähentävät päivät 
lasketaan kertomalla virkavapaaseen 30 kalenteripäivän jälkeen sisältyneiden työpäivien (ma–pe) luku-
määrä luvulla 0,24 (73 x 0,24 = 17,52). Tästä vähennetään vielä virkavapaaseen sisältyneiden vapaajak-
son kalenteripäivien (ma–su) lukumäärä (17,52 – 7 = 10,52). Vapaajakson palkasta vähennetään 10,52 
päiväpalkkaa. Päiväpalkka saadaan jakamalla varsinainen palkka kalenterikuukauden päivien lukumää-
rällä. Kalenterikuukausi, jonka mukaan päiväpalkat määräytyvät on se kuukausi, jonka vapaajakson pal-
kasta vähennys tehdään. Tässä tapauksessa seuraava vapaajakso alkaa kesäkuussa, joten vähennys 
tehdään, sekä lasketaan kesäkuun palkan ja päivien mukaan (0,83 x 4487,90€ / 30 = 124,17€/pvä). Seu-
raavan vapaajakson palkasta vähennetään (10,52pvä x 124,17€/pvä) 1306,27 euroa. 
 
 
  



Turun ammatti-instituutin soveltamisohje 16.12.2020.    LIITE 5 
 
 

OSA-AIKAISEN OSA-AIKAPROSENTIN JA VAPAAJAKSOKORVAUKSEN LASKEMINEN   
 
 
 
Esimerkki A (osa-aikaisuusprosentti) 
 
Opettaja on otettu palvelussuhteeseen 1.8.2020 – 31.7.2021. Opettajalle on vahvistettu vuosityöajaksi 
1245 tuntia ja 12 vapaajaksoviikkoa: 

• 12.10. - 18.10.2020 
• 23.12.2020 - 31.12.2020 
• 1.1.2021 - 5.1.2021 
• 22.2.-28.2.2021 
• 6.6.- 31.7.2021 

 
Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500.  
  
Osa-aikaprosentti on 
1245/1500 = 83% 
 
 
 
Esimerkki B (osa-aikaisuusprosentti, Vapaajaksokorvaus) 
 
Opettaja on otettu palvelussuhteeseen ajalle 4.1.-20.6.2021. Opettajan vuosityöajaksi on vahvistettu 582 
tuntia. Palvelussuhteen aikana hänellä on vahvistettuja vapaajaksoja seuraavasti: 

• 22.2.-28.2.2021 
 
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhteensä 115 päi-
vää. Kokoaikaisen opettajan laskennallinen työaika on 7,5 tuntia päivässä. Työpäivien määrä 115 päivää 
kerrotaan laskennallisella päiväkohtaisella työtuntien määrällä 7,5 tuntia. Kokoaikaisen opettajan työaika 
ajalla 4.1.-20.6.2021 on 862,5 tuntia.  
 Opettajan osa-aikaprosentti on 582/862,5= 67,49% 
  
Palvelussuhteen ajalle osuu vapaajaksopäivien ulkopuolisia työpäiviä (kaikki ma-pe) yhtensä 115 päi-
vää. Opettajalle on vahvistettu vapaajaksopäiviä palvelussuhteen aikana 7 päivää. Vapaajaksokorvaus-
päiviä on 115 * 0,42, eli 48,3 päivää. Vapaajaksokorvauspäivistä vähennetään vahvistettujen vapaajak-
sojen päivät 7. Jäljelle jää 41,3 vapaajaksokorvauspäivää. Vapaajaksokorvaus maksetaan kesäkuussa 
2021. Tuolloin hinnoittelutunnuksen mukainen varsinainen palkka kahdeksan vuoden vuosisidonnaisella 
osalla ja osa-aikaprosentilla 67,49% on 2572,55 € ja kesäkuussa on 30 päivää, joten päiväpalkka on 
(2572,55€/30pvä) 85,75€/pvä. Opettajalle maksetaan vapaajaksokorvausta 41,3 * 85,75€/pvä = 3541,48 
euroa 
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