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Tapahtumat

▪ Valitaan henkilöstöstä työntekijä, jolle tapahtuma pitää lisätä ja valitaan Tapahtumat



Tapahtumat

▪ Valitaan Lisää uusi tapahtuma



Tapahtuman tiedot

▪ Tapahtumalajiksi valitaan Työsopimus/Virkamääräys



Sopimukselle tulevia tietoja (1/4)

▪ Sopimuksen aikaväli

▪ Tehtävänimike (valitaan koodistosta)

▪ Perusyksikkö (valitaan koodistosta)

▪ Maksutapa (1 kk-palkat 15. päivä tai 2 kk-palkat 31. päivä, 
valitaan koodistosta)

▪ Valitaan palvelussuhteen laji (koodisto)

▪ Valitaan palvelussuhteen luonnekoodi (koodisto)

▪ Valitaan määräaikaisuuden perustelu (koodisto). Jos 
palvelussuhde on toistaiseksi voimassaoleva, valitaan 
syyksi 91 vakinainen.

▪ Uudelle työntekijälle osoitetiedot tai jos 
osoitetiedot ovat muuttuneet

▪ Huomioi, että laji- ja luonnekoodit eivät ole ristiriidassa 
keskenään (työsuhteen ja virkasuhteen ero)



Sopimukselle tulevia tietoja (2/4)

▪ Merkitään työaikajärjestelmä (koodisto)

▪ Merkitään koko/osa-aikaisuus sen mukaan, onko kyseessä 
kokoaikaisen vai osa-aikaisen sopimus (koodisto)

▪ Viikkotyöaikaan ilmoitetaan aina palvelussuhteessa tehtävä 
viikkotyöaika tunteina. Tieto annetaan desimaaleina.             

▪ Kenttään ilmoitetaan aina työaikaprosentti (osatyöaika / 
kokoaikatyön työaika x 100 = osa-aikaisen työaika% )

▪ 01 KVTES, 02 OVTES... (koodisto)

▪ Koeaika kuukausina

▪ Ko. virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelu 
(koodisto)

▪ Hinnoitteluliite merkitään, jos palkkahinnoittelua
vastaava liite löytyy koodistosta

▪ Ilmoitetaan kuukausipalkka euroina. Myös osa-aikatyötä 
tekevälle ilmoitetaan täysimääräinen kk-palkka, riippumatta 
siitä onko työsopimus voimassa koko kuukauden tai onko 
henkilö koko- vai osa-aikainen. (työaikaprosentti osittaa 
palkan suhteessa tehdyn työajan mukaan)

▪ Ilmoita kenttään säännöllinen vuorotyö 1, jos työntekijä 
tekee säännöllistä vuorotyötä. Vaikuttaa sairaus- ja 
vuosilomaprosenttien laskemiseen.



Sopimukselle tulevia tietoja (3/4)

▪ Alle 17-vuotiaat ja yli 68-vuotiaat 0 Ei eläkesääntöä, muut 
1 JuEL (KuEL) ja OVTES ennen 1970 syntyneet 2 JuEl
(VaEl) 

▪ Annetaan laskentatunnisteet, joille palkka kirjautuu. Jos 
palkka kirjautuu useammalle laskentatunnisteelle, niin 
sopimukselle merkitään päätiliöinti

▪ Palkkausprosentti 1-12 kalenteripäivän sijaisilla (KVTES) 
tai 1-5 työpäivän (OVTES) nolla (0)

▪ 5035 tai opettajien 5695 / 5696 tunnit –kohtaan voidaan 
merkitä maksettava tuntimäärä, jos tunnit eivät tule 
liittymän kautta maksuun

▪ 5035 tuntipalkka –kohtaan voidaan merkitä tuntipalkka, 
mikäli on sovittu jokin poikkeava tuntipalkka

▪ Mikäli kohteeseen, toimintoon tai projektiin ei 
kirjaudu palkkakustannuksia, merkitse näihin 
kohtiin -

▪ Palkkausmuoto opettajilla aina P Euromäär palkkaus (ent
C-pl)

▪ Koulumuoto opettajilla P = Peruskoulu ja L = Lukio



Sopimukselle tulevia tietoja (4/4)

▪ Valitaan oma palkanlaskija

▪ Valitaan koodistosta ainamääräaikaisille työsuhteen 
päättymisen syykoodi. Yleensä koodi 14–määräaikaisen 
palvelusuhteen päättyminen. Vakituisille ei tallenneta

▪ Merkitään toiseen K ja toiseen E

▪ Lisätietoihin voi kirjoittaa vapaavalintaista tekstiä, jonka 
haluaa tulostuvan tulostettavalle sopimukselle

▪ Valitaan allekirjoittaja

▪ Merkitään päätöspäivä

▪ Infotietoon voidaan merkitä muuta huomioitavaa (ei tulostu 
työsopimukseen)

▪ Kun kaikki tiedot on merkitty ja tarkastettu, Tallenna

▪ E Ei vaadita tai 
▪ K Esitettävä ennen palvelussuhteen alkua 

▪ Valitaan päätöksentekijä tarvittaessa

▪ Merkitään päätösnumero tarvittaessa

▪ Valitaan kelpoisuus aina vakan henkilöstölle


