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OSA-AIKATYÖ PALKKAHALLINNOSSA  

 
     

 
 
 
Aika Torstai 28.3.2019 klo 9.00-16.00 
 
Paikka Original Sokos Hotel Presidentti  

Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 
 
Ohjelma 08.30  Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi 
 09.00 Koulutus alkaa 
 10.30  Kahvitauko 
      10.45  Koulutus jatkuu 
 12.00 Lounastauko 
 13.00  Kurssi jatkuu 
 14.30  Kahvitauko 
 14.45  Kurssi jatkuu 
 16.00  Kurssi loppuu 
 Ohjelman tauotus on viitteellinen.  
 

Sisältö 9.00 Työsuhteen ehdot osa-aikatyössä 
➢ Osa-aikatyön määritelmä 
➢ Osa-aikatyötä koskeva sopimus 
➢ Tasa-arvoisen kohtelun periaate ja syrjintäkielto 
➢ Palkka ja työehdot osa-aikatyössä 
➢ Oikeus vuorotyölisiin, palvelusvuosilisiin, työajan lyhennykseen 
➢ Osa-aikatyö lainsäädännössä 

 

Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva 
➢ Vaihteleva työaikaehto työsopimuksessa 
➢ Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä 
➢ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vähimmäistyöajan verran 
➢ Selvitys ja neuvottelut työaikaa koskevasta ehdosta 
➢ Milloin tarvitaan työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen 
➢ Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa 
➢ Sairausajan palkka 
➢ Irtisanomisajan palkka 

 

Osittainen hoitovapaa 
➢ Oikeus siirtyä osittaiselle hoitovapaalle  
➢ Työajan järjestämistavat 
➢ Palkka- ja työsuhde-edut osittaisella hoitovapaalla 
➢ Lomaetuudet osittaisella hoitovapaalla 
➢ Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha 

 

Osasairauspäiväraha 
➢ Osa-aikatyötä koskeva sopimus 
➢ Osa-aikatyötä koskevat rajoitukset 
➢ Osasairauspäivärahan maksaminen työnantajalle 
➢ Tilapäinen sairastuminen osasairauspäiväraha-kaudella 
➢ Vuosiloma osasairauspäivärahakaudella 
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Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
➢ Osittain varhennettu vanhuuseläke 
➢ Sopimus osa-aikatyöhön siirtymisestä 
➢ Työajasta voidaan vapaasti sopia 
➢ Osa-aikaeläkeläisiä edelleen työssä 
➢ Osa-aikaeläkkeen tarkistaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen 

 

13.00 Työaika osa-aikatyössä 
➢ Säännöllinen työaika ja vuosityöaika 
➢ Työajasta sopiminen osa-aikatyöhön siirryttäessä 
➢ Työvuorojen järjestäminen osa-aikatyössä 
➢ Työvuoroluettelo ja sen muuttaminen 
➢ Säännöllistä työaikaa vai lisätyötä? 
➢ Lisätyösuostumus 
➢ Oikeus työajan lyhennykseen 

 

Osa-aikatyö palkanlaskennassa 
➢ Osa-aikatyön palkasta sopiminen 
➢ Pysyvä vai tilapäinen muutos työajassa 
➢ Osa-ajan palkanlaskenta ja palkan vähennykset 
➢ Lisä- ja ylityö palkanlaskennassa 
➢ Sairausajan ja äitiysajan palkka 
➢ Muut ansionmenetyskorvaukset 
➢ Henkilökuntaedut osa-aikatyössä 
➢ Työsuhteen kestoon perustuvat etuudet 

 

Vuosiloma osa-aikatyössä 
➢ Vuosiloman ansaita 
➢ Vuosiloman pitäminen osa-aikatyössä 
➢ Lomapalkan laskenta 
➢ Lomakorvaus lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa 

 
 
Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutokseen. 


