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Koulutus on tarkoitettu henkilo sto hallinnon edustajille, yleistyo aikaa tekevien 

henkilo iden esimiehille ja tyo vuorolistojen suunnittelijoille, mutta se soveltuu myo s niille 

palkanlaskijoille jotka laskevat yleistyo aikaa tekevien palkkoja. 

 

 
Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen  
(KVTES:n) yleistyöajan (7§) oikeaan tulkintaan ja soveltamiseen, sekä Titania- ohjelman  
käyttömahdollisuuksiin työajan suunnittelussa. Sopimusmääräysten tuntemus sekä  
Titanian hyvä hallinta tukevat toimivaa ja tuloksellista esimiestyötä ja työajan tehokasta  
suunnittelua sekä auttaa hallitsemaan työaikakustannuksia. Osallistujalla on hyvä olla  
KVTES mukanaan.  
Käytettävissä olevan ajan rajallisuudesta ja aihesisällön laajuudesta johtuen 
koulutuspäivän aikana ei käsitellä KVTES:n muita työaikamuotoja, eikä KVTES:n 
työaikaluvun 6§: 2 momentissa lueteltujen liitteiden työaikamääräyksiä.   
 

 
 

Uudistuva yleistyöaika 

YLEISTYÖAIKA JA TITANIA 
Koulutuksessa käydään läpi yleistyöajan 7.5.2018 lähtien muuttuvia 

työaikamääräyksiä 
 

 
Turku 5.4.2018 
Jyväskylä 12.4.2018 
Oulu 19.4.2018  
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Yleistyöaika ja Titania 

 
 
Aika ja paikka: Turku 5.4.2018, Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1 
 Jyväskylä 12.4.2018; Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 
 Oulu 19.4.2018; Hotelli Lasaretti. Kasarmintie 13 
    

  
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon edustajille, yleistyöaikaa 

tekevien henkilöiden esimiehille ja työvuorolistojen suunnitteleville. 
Soveltuu myös palkanlaskijoille, jotka maksavat yleistyöaikaa 
tekevien palkkoja. 

 
 
Kouluttaja:  Sovellusasiantuntijat: Antero Latva ja Satu Kuosmanen CGI sekä 

Seppo Koskela 
  
Hinta:   280 +ALV 24 % 

 Hinta sisältää koulutusmateriaalin lisäksi lounaan ja kahvin 
Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 

 
 
Ilmoittautuminen:  Ilmoittautua voi viimeistään:  
  Turku 20.3.2018 
  Jyväskylä 27.3.2018 
  Oulu 3.4.2018 
   
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:  

kotisivujen kautta  http://www.aluepro.fi/kaikki-koulutukset-
kuukausittain  
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 
50% ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus 
ja siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei 
suoriteta. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta 
ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto 
sähköpostilla ilmoittautuneille. 
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OHJELMA 
  
08.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
08.30 Koulutustilaisuuden avaus ja tavoite 

 
Harjoitusesimerkkejä apuna käyttäen, vahvistetaan 
osallistujan tietoja ja taitoja seuraavien sopimusmääräysten 
hallitsemisessa: 

• Työaika ja työajan määrittely eräissä erityistilanteissa 
(4§) 

• Yleistyöaika ja keskimääräinen yleistyöaika (7§) 

• Lisätyö (14) 

• Ylityö yleistyöajassa / keskimääräisessä yleistyöajassa 
(15§) 

• Ylityö korvaus (17§)  

• Ylityö ja ylityön korvaaminen 
 
 
 
Lisäksi käsitellään seuraavat työaikamääräykset: 

• Viikoittainen vapaa-aika (26§) 

• Vuorokausilepo (TAL29) 

• Työvuoroluettelo (30§) 

• Yötyö (31§) 

• Työaikapankki (32) 
 
Käsitellään osanottajien ennakkoon lähettämiä kysymyksiä, mikäli ne eivät 
ole tulleet käsitellyiksi koulutusohjelman yhteydessä. 

 
 
15.00 Koulutuksen päätös 
 
 
Tauot: 
11.00 – 11.45 Lounas 
13.15 – 13.30 Kahvitauko 
 Muita taukoja pidetään vähintään 1½-tunnin välein 

 
 

 
Osanottajien kysymykset;   

Etukäteiskysymykset toivotaan viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta  

koulutus@aluepro.fi 
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