Työaikakokeilun leirityöaikalaskenta kesän leirien osalta 2017
➢ Hengellisen työn viranhaltijoiden leirityöaikalaskenta
▪

▪

▪

Yksi leirivuorokausi eli yhtäjaksoinen 24 tunnin aikajakso: Työaikaa kuluu 10 tuntia eli 5
työaikamoduulia. Loput 14 tuntia jakautuvat työaikalaskennan kannalta seuraavasti: 9 tuntia on
vuorokausilepoa (ei kartuta työaikaa, eikä kuulu rahakorvauksen piiriin) ja 5 tuntia varalla
olemista, jonka maksetaan aina yhden moduulin suuruisena rahakorvauksena.
Nämä 5 tuntia varallaoloa korvataan kesäkauden päätyttyä syyskuun palkanmaksun yhteydessä
maksamalla kutakin moduulia kohden 1/81 osaa työntekijän varsinaisesta kuukausipalkasta.
Korvauksen maksaminen tapahtuu kirkkoherran Hsrkyn palvelussuhdeyksikköön tekemän
erillisen ilmoituksen pohjalta ja edellyttää kunkin työntekijän toimesta tehtyä leirikohtaista
oman varallaoloajan kokonaiskeston laskentaa.
Näin ollen työntekijän yksi leirityöpäivä kuluttaa 5 työaikamoduulia ja 1 työaikamoduulia
korvataan rahana. Tämä 1 moduulin rahakorvaus maksetaan leiripäivärahakorvauksen lisäksi.

➢ Leirin turvallisuus- ja ohjelmavastaavana olevan viranhaltijan leirityöaikalaskenta
▪

▪
▪

Työaikalaskenta on muilta osin sama kuin muilla leirityöntekijöillä eli yhtäjaksoinen 24 tunnin
aikajakso kuluttaa työaikaa 12 tuntia eli 6 työaikamoduulia (tämä on yksi työaikamoduuli
enemmän kuin muilla työntekijöillä).
Varallaolokorvaus on sama kuin edellä kuvattu eli yksi leirivuorokausi = 5 h = 1 moduuli.
Laskennallinen vuorokausilepo on 7 tuntia (varallaoloaikana on toki lupa levätä/nukkua).
➢ Huom! Jos vuorokausilevon (9 tuntia) aikana joutuu lähtemään työtehtäviin, (esim. on
mentävä paimentamaan leiriläisiä tai etsimään yöjuoksulle lähteneitä), silloin jokainen 2
tuntia = 1 työaikamoduuli (lasketaan työaikana, ei rahakorvauksena).
➢ Leirityöntekijällä yhden työviikon työaikamoduulien, 19 mod.=38 h, määrä täyttyy
keskimäärin 4 leirivuorokauden aikana. Tämä leirityöajan kertymä tulee siten huomioida sen
kolmen viikon (57 mod.=114 h) työaikalaskennan osana, mihin jaksoon ko. leiri sijoittuu.
➢ Leirin turvallisuus- ja ohjelmavastaavan yhden työviikon työaikamoduulien, 19 mod.=38 h,
määrä täyttyy keskimäärin 3 leirivuorokauden aikana. Tämä leirityöajan kertymä tulee siten
huomioida sen kolmen viikon (57 mod.=114 h) työaikalaskennan osana, mihin jaksoon ko.
leiri sijoittuu. Kolmen viikon työaikamoduulien täytyttyä muu aika ko. jaksossa on vapaata.

HUOM! Leirityöaika merkitään Primeen päiväkohtaisesti varsinaisen työajan osalta (5 mod.=10 h),
ei siis yhtenäisenä 24 tunnin jaksona! Rahakorvauksena maksettavaa varallaoloaikaa ei merkitä
Primeen, koska muuten se vaikuttaisi työaikakertymälaskentaa, vaikka kyseessä on rahakorvaus!

