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• Kilpailukykysopimus on valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen 
sopima valtakunnallinen sopimus maamme kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

• Sopimus on sitova, eli yksittäinen työnantaja ei voi omalla 
päätöksellään olla sitä noudattamatta.

• Sopimus tuli voimaan 1.2.2017 KVTES:in ja 1.8.2017 
OVTES:in piirissä oleville työntekijöille.

• Sopimus on voimassa 30.9.2019 asti. 
• Sen mahdollisesta jatkumisesta ei ole mitään tietoa.

Mistä on kyse



• Nykyisiä työehtosopimuksia jatketaan 12 kk
• Palkat eivät nouse sopimuskaudella
• 1.2.2017-30.9.2019 kertyviä lomarahoja vähennetään 

päätoimisilta 30% ja tuntiopettajilta 35%
• Lisäksi määräaikaisella lakimuutoksella vuosien 2017-2019 

työntekijän sosiaalivakuutusmaksut nousevat ja työnantajan 
laskevat

• Toimistotyöajassa olevan työaika pidentyi 1.2.2017 alkaen 24 
tuntia / vuosi (viikossa 30 min, päivässä 6 minuuttia).

• Päätoimisen opettajan muun työn tuntimäärä kasvaa 24 tuntia / 
vuosi
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• Työajan pidennys ei koske työkautta lyhempiä, esim. yhden 
lukukauden työsuhteita

• Vähintään 10 viikkotunnin tuntiopettajalle tulee 10 kiky-tuntia / v
• Alle 10 viikkotunnin tuntiopettajalle tulee 4 kiky-tuntia / v
• Viikkotunnit lasketaan toimistossa kerran vuodessa ennen 

syyskauden alkua suunniteltujen tuntien mukaan.
• Lisätietoa KT:n syksyn yleiskirjeestä

Soveltamisen rajauksia

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2016/Tiedostot1016/c-yleiskirje1610hf-ovtes-liite3.pdf


• Kiky-sopimus ei lisää opettajien opetustuntimäärää, vaan 
pidennys tulee muun työn tunteihin. 

• Tuntiopettajille voidaan siis antaa muuta työtä, josta maksetaan 
edellytetyn määrän ylittävältä osalta. 

• Muu työ voi olla esim. näyttelyiden rakentaminen ja valvonta, 
esitysten järjestäminen muutot, opetustilojen ja varastojen 
järjestäminen, kemikaali-inventaari, turvakävelyt, 
koulutuspäivät, strategiaseminaarit, itsearviointiseminaarit, 
kehittämispäivät sekä opiston esittely ja markkinointi.

Sisältö pääpiirteissään 2



• Muun työn tunneista sovitaan aina etukäteen
• Muun työn tunnit ovat 60-minuuttisia
• Muu työ ei ole opetusta eikä omien opetustuntien valmistelua.
• Opettaja esittää muun työn suorituksensa apulaisrehtorin 

hyväksyttäväksi
• Kiky-tuntiehdotuksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai 

poikkeamalla
• Kiky-tunteja aletaan kirjata 1.9.2017 alkaen.
• Tunnit jaksotetaan opiston työvuoteen eli syksystä kevääseen
• Tuntiopettajille aletaan maksaa muun työn palkkaa kiky-tuntien 

täyttymisen jälkeen. Jos esim. rakentaa näyttelyitä kuusi tuntia 
ja on neljän kiky-tunnin ryhmässä saa palkan kahdelta tunnilta.

Miten toteutetaan



• Syyskausi 2017 kansalaisopistossa on 12 viikkoa
• Syyskausi 2017 taiteen perusopetuksessa on 15 viikkoa
• Kevätkausi 2018 kansalaisopistossa on 13 viikkoa
• Kevätkausi 2018 liikunta ja terveyskurssissa on 15 viikkoa
• Kevätkausi 2018 taiteen perusopetuksessa on 15 viikkoa
• Kansalaisopiston normaali lukuvuosi on 25 viikkoa
• Liikunta- ja terveyskurssien lukuvuosi on 28 viikkoa
• Taiteen perusopetuksen lukuvuosi on 30 viikkoa
• Viikkotuntimäärän saa jakamalla kokonaistuntimäärän lukuvuoden 

viikkomäärällä
• Työsuhde määräytyy pisimmän kurssin mukaan. Eli jos on yksikin 

liikunta tai terveysryhmä 28 tai yksikin TPO-ryhmä 30

Viikkotuntimäärän laskeminen


