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Henkilöstöohjesääntö 
	  
I Soveltaminen 
 
Tässä ohjesäännössä määritellään Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (METKA) 
(myöhemmin opiskelijakunta) palveluksessa olevia toimihenkilöitä sekä luvun IX osalta 
projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita koskevat erityismääräykset. Muilta osin noudatetaan Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välillä solmittua ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntien palveluksessa olevia toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta (myöhemmin 
työehtosopimus), opiskelijakunnan sääntöjä ja toimihenkilöiden työsopimuksia, projektityöntekijöiden ja 
harjoittelijoiden kanssa solmittuja sopimuksia. 
 
 
II Toimihenkilöt 
 
1§ Opiskelijakunnan toimihenkilöt 
Opiskelijakunnassa työskentelee palkattu sihteeristö (myöhemmin toimihenkilöt). Lisäksi 
opiskelijakunnassa on kausiluontoisesti harjoittelijoita, joiden kanssa sovitaan harjoittelun yksityiskohdista 
erillisellä sopimuksella. Opiskelijakunnan palveluksessa työskentelee myös osa-aikaisesti liikunnan 
ohjaajia, joiden työsuhteen yksityiskohdista sovitaan henkilökohtaisella työsopimuksella. 
 
2§ Työnantaja ja esimies 
Opiskelijakunnan hallitus toimii toimihenkilöiden työnantajana. Opiskelijakunnan sihteeristön lähimpänä 
esimiehenä toimii pääsihteeri. Opiskelijakunnan pääsihteerin lähimpänä esimiehenä toimii 
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja. Liikunnan ohjaajien lähimpänä esimiehenä toimii 
liikuntasihteeri. 
 
3§ Toimenkuvat 
Opiskelijakunnan toimihenkilöiden yleiset toimenkuvat määritellään työsopimuksessa. Työnantaja voi 
määrätä toimihenkilöille myös muita tehtäviä työajan puitteissa. Toimessaan opiskelijakunnan 
toimihenkilöiden on toimittava Suomen lainsäädännön sekä opiskelijakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen 
sekä työehtosopimuksen puitteissa. 
 
 
III Työsuhteen reunaehdot 
 
4§ Toimien perustaminen ja lakkauttaminen 
Opiskelijakunnan sääntöjen IV luvun 10 §:n mukaan toimeenpanovaltaa opiskelijakunnassa käyttää 
hallitus. Hallituksen tehtäviin kuuluu valita opiskelijakunnan pääsihteeri ja muut työntekijät ja päättää 
heidän työsuhteestaan. 
 
5§ Avoinna olevan toimen täyttäminen 
Hallitus päättää toimien täyttämisestä. Avoinna oleva toimi on julistettava haettavaksi julkisella 
ilmoituksella. Työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia, ellei työsuhteen voida katsoa täyttävän 
työlainsäädännön mukaisia ehtoja määräaikaiselle työsuhteelle. 
 
Toimi voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, mikäli hallitus katsoo 
opiskelijakunnan edun näin vaativan. 
 
Hallitus voi päättää tilapäisestä enintään kuukauden mittaisesta sijaisuudesta, mikäli joku toimihenkilöistä 
on estynyt hoitamaan työtehtäviään. 
 
 
6§ Työsopimuksen solmiminen 
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Jokaisen toimihenkilön kanssa on solmittava työsopimuslain ja työehtosopimuksen edellyttämä sekä 
tämän ohjesäännön mukainen kirjallinen työsopimus. 
 
7§ Toimihenkilön mahdollinen sivutoimi 
Päätoiminen toimihenkilö voi ottaa hoitaakseen sivutoimen, mikäli sen hoitamisesta ei koidu haittaa 
opiskelijakunnalle. Sivutoimesta on ilmoitettava toimihenkilön esimiehelle. Mikäli esimies katsoo 
toimihenkilön sivutoimen haitalliseksi opiskelijakunnalle, päättää hallitus toimihenkilön luvasta 
sivutoimen harjoittamiseen. 
 
 
IV Työaika, -paikka ja palkkaus 
 
8§ Työpaikka 
Toimihenkilöiden työn suorittamispaikkana on opiskelijakunnan toimisto tai muu työnantajan osoittama 
tila. Työtä voidaan tehdä myös muussa toimihenkilön toivomassa paikassa sopimalla asiasta erikseen 
lähimmän pois esimiehen kanssa. 
 
9§ Työaika 
Työajasta säädetään työehtosopimuksessa sekä sopimuksessa työehtosopimuksen soveltamisesta 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa. Tehdyistä työtunneista pidetään kirjaa työnantajan 
laatiman työtuntipohjan perusteella, joka hyväksytetään kuukausittain esimiehellä. Poikkeavista työajoista 
sovitaan esimiehen kanssa. 
 
Viikonlopputöistä sovitaan toimihenkilön kanssa vähintään kahta viikkoa ennen kyseistä 
viikonlopputyötä.  
 
Toimihenkilöillä on oikeus pitää kaksi viidentoista (15) minuutin pituista taukoa työpäivän aikana. Yli 30 
minuuttia kestävästä lounastauosta sovitaan esimiehen kanssa erikseen. 
 
10§ Työmatka 
Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka toimihenkilö tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien 
suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. Työmatkana ei pidetä toimihenkilön asunnon ja 
varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyä viikonloppu- ja muuta 
vastaavaa matkaa asunnon ja erityisen työn tekemispaikan välillä. 
 
Työmatka katsotaan työajaksi, mikäli se tehdään pääkaupunkiseudun sisällä. Muutoin noudatetaan 
työehtosopimusta.  
 
11§ Palkan maksaminen 
Toimihenkilöiden palkka maksetaan kuluvalta kuukaudelta kuukauden 28. päivään mennessä. 
 
Työsuhteen päättyessä palkasta vähennetään työajan liukumarajan puitteissa kertyneitä miinuksia 
vastaava palkka.  
Mikäli opiskelijakunnalla on palkanmaksuvirheestä johtuvaa riidatonta saatavaa, pidätetään se 
toimihenkilön palkasta palkanmaksun yhteydessä. Kerrallaan voidaan pidättää kuitenkin enintään yksi 
kolmasosa (1/3) nettopalkasta. 
 
12§ Kehityskeskustelut 
Toimihenkilön kanssa käydään kehityskeskustelu ennen koeajan päättymistä, sekä jatkossa noin kuuden 
(6) kuukauden välein. 
 
Lisäksi ennen työsuhteen päättymistä käydään toimihenkilön kanssa yhteinen työsuhteen 
päätöskeskustelu. 
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V Sosiaaliset määräykset 
 
13§ Vuosiloma ja vuosilomapalkka 
Vuosiloman ajankohdasta päättää esimies kuultuaan ensin kyseessä olevaa toimihenkilöä. Vuosiloma 
pyritään pitämään toimiston ollessa suljettuna. Loman ajankohta on vahvistettava toimihenkilölle 
vähintään neljä viikkoa ennen vuosiloman alkamista. 
 
14§ Työstä poissaolot 
 
Sairausloma 
Toimihenkilöllä on oikeus saada sairauslomaa, jos hän todistetusta sairaudesta, viasta tai vammasta 
johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on estynyt hoitamasta tehtäviään. 
 
Toimihenkilön on ilmoitettava sairastumisestaan esimiehelle mahdollisimman pian sekä annettava arvio 
poissaolon pituudesta.  
 
Tarvittaessa on toimitettava Kansaneläkelaitokselle lääkärintodistuksesta versio, jossa sairauden syy 
mainitaan 
 
15§ Yleistä työaikakäytänteistä 
Toimihenkilöiden työaikaa ja sairaus- sekä muita poissaoloja valvoo esimies. Mikäli toimihenkilö on 
tyytymätön esimiehensä päätökseen työaikaa koskevissa asioissa, voi hän pyytää asiaa hallituksen 
käsiteltäväksi. 
 
 
VI Terveydenhuolto 
 
16§ Työterveyshuoltotoiminta ja muut terveydenhuollon palvelut sekä sairaanhoito 
Työnantaja huolehtii toimihenkilöiden lakisääteisestä työterveyshuoltotoiminnasta. 
Työterveyshuoltotoimintaan kuuluu lakisääteisesti työpaikkaselvityksen laatiminen, yhteistyö 
työsuojeluhenkilöiden kanssa, työterveyshuoltotoiminnasta tiedottaminen ja tietojen taltioiminen, 
työterveyshuoltotoimintaa koskevien tietojen antaminen ja ohjaus, työpaikan ensiapuvalmiudesta 
huolehtiminen, työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisen toimihenkilön terveydentilan seuranta sekä 
lakisääteiset terveystarkastukset. 
 
Lisäksi työnantaja huolehtii toimihenkilöiden muista terveydenhuoltopalveluista ja sairaanhoidosta tähän 
budjetoitujen määrärahojen puitteissa. 
 
 
VII Vakuutus 
 
17§ Toimihenkilöiden ja jäsenien vakuuttaminen 
Opiskelijakunta toteuttaa kustannuksellaan toimihenkilöitä koskevan lakisääteisen 
työtapaturmavakuutuksen. 
 
 
VIII Projektityöntekijä ja harjoittelija 
 
18§ Projektityöntekijä 
Opiskelijakunta voi palkata yksittäisten projektien toteuttamiseksi projektityöntekijöitä. 
Projektityöntekijöiden toimenkuvista, palkkauksesta ja toimen kestosta päättää hallitus voimassaolevan 
toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Projektityöntekijöiden lähimpänä esimiehenä toimii 
pääsihteeri, joka voi tarvittaessa siirtää ohjausvastuun opiskelijakunnan toiselle toimihenkilölle. 
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Projektityöntekijän ja opiskelijakunnan välillä solmitaan kirjallinen sopimus. 
 
19§ Harjoittelija 
Opiskelijakunta voi ottaa harjoitteluun projektien toteuttamisen tueksi myös harjoittelijoita. Harjoittelijan 
toimenkuvasta ja harjoittelun kestosta päättää hallitus voimassa olevan toimintasuunnitelman ja 
talousarvion mukaisesti. Harjoittelijoiden ohjaajana toimii pääsihteeri, joka voi tarvittaessa siirtää 
ohjausvastuun opiskelijakunnan toiselle toimihenkilölle. Harjoittelijan ja opiskelijakunnan välillä solmitaan 
kirjallinen sopimus. 
 
20§ Valitusoikeus 
Hallituksen päätöksistä voi valittaa opiskelijakunnan edustajistolle. Riitatilanteet tulee toimittaa kirjallisesti 
hallituksen ja edustajiston puheenjohtajan tietoon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä, 
johon ei ole tyytyväinen. Opiskelijakunnan valitusoikeudesta on määritelty opiskelijakunnan säännöissä. 
Jos kyseessä on rikosoikeudellinen tapaus, siirtyy ratkaisu suomalaisen oikeusjärjestelmän piiriin. 
 
 
IX Muut määräykset 
 
21§ Henkilöstöohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto hallituksen 
esityksen pohjalta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ohjesääntöä muutettaessa on hallituksen 
kuultava opiskelijakunnan toimihenkilöitä ennen edustajistolle tehtävää esitystä. 
 
Tämä ohjesääntö astuu voimaan heti 31.1.2012 kun Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
edustajisto on sen hyväksynyt ja on voimassa toistaiseksi. 
 
 


