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Kansainvälisen leirityön merkitys nuorisotyössä 

1. Erasmus+ -ohjelma ja suomalainen nuorisotyö perustuvat molemmat Euroopan 
nuorisostrategiaan

2. Osallisuuden tukeminen -> nuorisovaihdot ovat nuorten omia hankkeita

3. Leirityön edut kasvatustyössä – viikko leirillä tekee ihmeitä, on huomattu!

4. Kasvaminen kansalaisuuteen, kansainvälisyyteen ja yhdenvertaisuuteen 
globaalissa maailmassa

5. Kunnan kansainvälisyysstrategian(?) mukainen toiminta
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Korvaukset ja työaika 
työehtosopimusten mukaan



KVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

1. Työaikojen suunnittelu

• Leirien ja retkien työajat suunnitellaan etukäteen työvuoroluetteloon, josta käy ilmi säännöllisen 
työajan alkamis- ja päättymisajankohdat. Päivittäinen säännöllinen suunniteltu enimmäistyöaika 
on yleis- ja toimistotyöajassa enintään 9 tuntia.

• Vaikka viranhaltija/työntekijä olisikin leirillä tai retkellä mukana koko ajan, läsnäoloaikaa ei ole 
kuitenkaan mahdollista merkitä kokonaan työajaksi lain vaatiman vuorokautisen 11 tunnin 
lepoajan vuoksi.

• Ylityötä ei voida suunnitella työvuorolistaan vaikka tiedettäisiin sitä syntyvän. Ylityö mukaan 
luettuna vuorokautinen todellinen työaika voi olla max.  13h. Ylityöt merkitään toteutuneeseen 
työvuorolistaan.
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KVTES jatkuu
2. Yövuorot – työaikaa vai vapaata?

• Jos leiriolosuhteet ja leiriläisten ikä tai muut syyt edellyttävät yöaikanakin 
jatkuvaa valvontaa ja työntekijä on jatkuvasti sidottuna aktiiviseen työhön, on 
yövuoro suunniteltava työvuoroluettelossa työajaksi. Yleensä ei ole tarvetta 
määrätä enempää kuin yksi henkilö yövuoroon.

• Jos taas leiriolosuhteet edellyttävät vähäisempää työhön sidonnaisuutta, 
voidaan suunnitella yöaika työntekijöille varallaoloajaksi. Varallaoloajan korvaus 
on 20–30% korottamattomasta tuntipalkasta. Jos varallaolo muuttuu äkillisen 
tarpeen vuoksi aktiivityöksi luetaan se työajaksi ja korvataan sen mukaisesti. 
Tällä mallilla toteutuu myös lain vaatima 11 tunnin vuorokautinen lepoaika. 
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KVTES jatkuu

3. Yhteenveto/muistisääntö kun halutaan työntekijöille parhaat mahdolliset 
KVTES:n mukaiset korvaukset:

• Suunnitellaan vuorokauteen: 9h säännöllistä työaikaa, 11 tuntia varallaoloaikaa.

• Merkitään toteutuneeseen työvuorolistaan: 9 h säännöllistä työaikaa, 4 h 
ylityötä ja 11 h varallaoloaikaa.
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KVTES jatkuu
4. Korvaukset

• ylityökorvaus  = +50 %  kahdelta ensimmäiseltä vuorokautiselta ylityötunnilta  

+100 % kultakin seuraavalta vuorokautiselta ylityötunnilta sekä

+50 % viikoittaisen ylityön 5 ensimmäiseltä tunnilta ja 

+100 % kultakin seuraavalta viikoittaiselta ja vuorokautiselta 
ylityötunnilta

• Ylityö voidaan maksaa rahakorvauksena tai antaa vastaava vapaa-aika. Vastaava 
vapaa-aika tarkoittaa sitä, että vapaa-aikakorvaus suoritetaan korotettuna. Toisin 
sanoen yhdestä 50 %:n ylityötunnista annetaan 1½ tuntia vapaata ja yhdestä 100 %:n 
ylityötunnista 2 tuntia vapaata. Korvausmuodon, eli suoritetaanko raha tai vapaa-
aikakorvaus, päättää työnantaja.
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KVTES jatkuu

• iltalisä klo 18–22 = +15 %

• yötyö klo 22–07 = +30 %

• lauantailisä klo 06–18 = +20 % sekä klo 18–24 = +100 %

• sunnuntailisä = +100 %

• varallaolo 20–30% korottamattomasta tuntipalkasta
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KVTES jatkuu
Muut korvaukset: Päiväraha (Verohallinto)

Vuonna 2019 päivärahan määrä on

• osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)

• kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia)

• ulkomaan päiväraha (katso taulukko)

• ateriakorvaus 10,50 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, 
joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.)

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy 
ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi 
ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.
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https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2019/#ulkomaanpaivarahat


KirVESTES
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Pääasiassa leirityötä tekevät ovat hengellisen viran haltijoita (esim. 
nuorisotyönohjaajat, diakonit, papit)

• Tarkoittaa, että työntekijät ovat työaikalain ulkopuolisia

• Työaika 24h/vrk (myös leirillä, lepoajoista sovitaan paikallisesti)
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KirVESTES jatkuu

Leirityö ulkomailla on samanlaisesti hinnoiteltu kuin kotimaassa

• Kaikki leiripäivät ovat työpäiviä

• Leiripäiväraha on kotimaan päivärahan suuruinen, edellytys 12h/pv leirillä

• Ateriavähennys on laitosruokailun hintainen (4,95) ja vähennetään 
leiripäivärahasta

• Leirin johtajaksi määritellylle maksetaan johtajalisää (18,45)

• Leirityöaikahyvitys 2vrk12h – 1vp; 6vrk12h – 2vp; 8vrk12h – 3vp; 10vrk12h –
4vp; 12vrk12h – 5vp
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KirVESTES jatkuu
Jos työntekijä on palkattu (hengellisen työn) työsuhteeseen, niin työaikalaki on 
voimassa

• Leirillä tulleista ylitöistä yksinkertainen tuntipalkka tai vastaava vapaa-aika

• Lepoaika työaikalain mukaan

• Menetetystä vp:stä uusi vp tai rahakorvaus (1/5 viikoittaisen työajan 
mukaisesta palkasta)

• Leirityöaikahyvityksenä joko palkka tai vastaava vapaa-aika 

• Leirityöaikahyvitys 2vrk12h – 1vp; 6vrk12h – 2vp; 8vrk12h – 3vp; 10vrk12h –
4vp; 12vrk12h – 5vp
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Järjestöalan työehtosopimukset 

• Järjestökentällä on useita työehtosopimuksia
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Paikallisen sopimisen 
periaatteet



Paikallisen sopimisen periaatteet
• Paikallinen sopiminen laajasti mahdollistettu KVTES:n piirissä 

• Ei saa sopia

• KVTES:n peruspalkkaa pienemmästä palkasta

• Säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta

• Vuosiloman pituudesta

• Sairaus- ja äitiyslomaa koskevista määräyksistä

• Työn vaativuuden arvioinnista, paitsi jos KT ja pääsopijajärjestöt valtuuttavat 
poikkeamaan

• Muutoin toisin sopiminen lähtökohtaisesti sallittua 
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Paikallisen sopimisen periaatteet jatkuu

• Leirityöaikaan liittyvät kysymykset liittyvät usein työaikaan

• Jos säännöllisestä työajasta toisin sopiminen koskee enintään 4 työntekijää, 
asiasta voidaan sopia kyseisten työntekijöiden kanssa

• Helppo tapa, koska voidaan sopia toimivaltaisen esimiehen kanssa 

• Jos sopiminen koskee vähintään viittä työntekijää, sovittava luottamusmiehen 
kanssa

• Menettely kunkin kunnan hallintosäännön mukaan 
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Paikallisen sopimisen periaatteet jatkuu

• Paikallinen sopiminen on aina vapaaehtoista

• Pitää pohtia, että hyödyt ja haitat ovat tasapainossa

• Toistaiseksi voimassa oleva paikallinen sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden 
irtisanomisaikaa noudattaen
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Esimerkkejä paikallisista 
sopimuksista



Esimerkki 1: 20 000 asukkaan kunta

• Kotimaassa nuorisovaihto: Työvuorot ja kertyvät ylitunnit korvataan 
periaatteella tunti tunnista. Maksetaan normaalit ilta-, yö-, lauantai- ja 
sunnuntailisät. Mikäli matkustetaan muualle, maksetaan kotimaan päiväraha. 
Yöajalta varallaolosta korvaus, mutta jos yöllä on ohjelmaa, se on normaalia 
työaikaa. Käytännössä työvuorot kyllä tahtoo muuttua, kenellekään ei väkisten 
muuteta vaan käytäntö voi sanella muutoksia, esim. tarvitaan lisää väkeä tai ei 
tarvitsekaan kaikkia suunniteltuja työntekijöitä.

• Ulkomailla nuorisovaihto: Yksi päivä on yksi normaali työpäivä. Viikonlopulta 
kertyy 2 vapaapäivää. Ulkomaanpäiväraha.
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Esimerkki 2: 50 000 asukkaan kaupunki

Jos kyseessä on leiri, tehdään siitä erillinen leirisopimus, olipa kyseessä ulkomaan 
tai kotimaan leiri. Sopimuksessa sovitaan, miten leirityö korvataan työntekijälle. 
Yleensä työntekijä saa normaalin viikkotyöajan lisäksi yhden vapaapäivän jokaisesta 
täydestä arkipäivästä, 1,5 vapaapäivää täydestä lauantaista sekä 2 vapaapäivää 
täydestä sunnuntaista. Haasteena tässä on, että työntekijöille kertyy seitsemän 
päivän (kalenteriviikon) leiristä seitsemän päivän työaika ja 8,5 vapaapäivää. Eli 
periaatteessa yhteensä kolmen työviikon työpäivien verran työaikaa. Jos ohjaajia on 
kaksi, tulee viikon leiristä yhteensä jo kuuden työviikon työaika. Tätä on viime 
aikoina sovittu myös niin, että esimerkiksi kolmasosa leiristä maksetaankin 
ulkomaan päivärahoina ja loput kaksi kolmasosaa noina ylimääräisinä vapaapäivinä. 
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Esimerkki 3: Yli 100 000 asukkaan kaupunki

• Työaika

• Nuorisopalveluiden järjestämillä leireillä ohjaajan yhtäjaksoinen työjakso voi 
kestää maksimissaan 5 vuorokautta. Sitä pidemmille muiden järjestämille 
leireille osallistutaan vain johtoryhmän päätöksellä.

• Leireillä ja retkillä saa vuorokautinen työaika olla korkeintaan 13 h. 
Työvuorojen väliin tulee sisältyä 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika.

• Leirien työntekijämitoituksen mukaiselle määrälle työntekijöitä maksetaan 
25 % varallaolokorvaus läsnäoloajalta silloin kun he yöpyvät leirialueella. 
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Esimerkki 3: Yli 100 000 asukkaan kaupunki

• Työaikakorvaukset

• Työaikakorvaukset maksetaan toteutuneen työajan perusteella KVTES:n
mukaisesti. Ylityötunnit lasketaan KVTES:n mukaisesti 9 tunnin jälkeen ja 
korvataan pääsääntöisesti vapaana ja ne voi siirtää työaikapankkiin. Tämä 
koskee myös varallaolokorvauksia. 

• Leiri- ja matkanjohtajalle maksetaan korvausta lisävastuusta 25 € /vrk. 
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Kysymykset ja keskustelua



Kiitos osallistumisesta!

Materiaalit tulee jakoon 
Materiaaleja nuorisovaihdon suunnitteluun -sivulle

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/materiaaleja-nuorisovaihdon-
suunnitteluun


