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7 § Paikallinen sopiminen työajoista  
 
Paikallinen sopiminen työajoista edellyttää ns. kaksiportaista sopimista 
(kohdat 1 ja 2) 
 
1. Yritys- tai yksikkötason paikallinen työaikasopimus: 
 
Työnantaja ja luottamusmies tai luottamusmiehen puuttuessa työntekijät 
yhdessä tai muu työntekijöiden valitsema edustaja voivat sopia siitä, että 
tietyssä yrityksessä tai työyksikössä voidaan soveltaa kohdan 3 A-D 
työaikajoustoja. 
 
2. Yksilötason paikallinen työaikasopimus 
 
Yritykseen tai työyksikköön sovittujen työaikajoustojen soveltaminen 
edellyttää, että työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä sovitaan 
työaikajoustojen käytöstä. 
 
3. Työaikajoustot 
 
A) Työaika voidaan tasoittaa usean työvuoroluettelon kuluessa. Kukin 
työvuoroluettelo tulee laatia ja antaa tiedoksi viikkoa ennen kyseisen 
luettelon alkua.  
 
Tasoittumisjakson pituudeksi voidaan yleensä sopia enintään 6 
kolmiviikkoisjaksoa (18 vk).  
 
Erityisistä syistä voidaan tasoittumisjakson pituudeksi sopia enintään 17 
kolmiviikkoisjaksoa (51 vk). Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset 
työmäärät vuoden eri aikoina tai muu toiminnallinen syy, jonka 
toteuttaminen edellyttää osapuolten yhteisen näkemyksen mukaan 
tavallista pidempää tasoittumisjaksoa. Erityinen syy tulee nimetä 
työaikasopimuksessa.  
 



B) Vuorokautinen enimmäistyöaika yleis- ja toimistotyöajassa voidaan 
pidentää 12 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla 
työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.  
 
C) Työvuoron enimmäispituus jaksotyössä voidaan pidentää 15 tuntiin, 
kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen 
mukaiseen enimmäistyöaikaan.  
 
D) Jaksotyössä 6 viikon työvuoroluetteloa käytettäessä voidaan poiketa 
126 tunnin enimmäisrajoituksesta kolmen viikon ajanjaksolla, kunhan 
työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen 
enimmäistyöaikaan.  
 
Muilta osin noudatetaan työehtosopimuksen työaikoihin ja niiden korvaa-
miseen liittyviä määräyksiä.  
 
4. Työaikasuunnitelma   
 
Pidemmille tasoittumisjaksoille on laadittava työaikasuunnitelma. Siihen 
kirjataan työajan sijoittumisen keskeiset periaatteet. Tällöin voidaan 
sopia esimerkiksi työvuorojen sijoittumisesta työtilanteen mukaan, 
säännöllisesti toistuvista vapaapäivistä, milloin tehdään normaalia 
pidempää työaikaa, mihin sijoittuu mahdollinen pidempi vapaajakso.  
 
5. Menettelytavat 
 
Yritys- tai yksikkötason työaikasopimus, yksilötason työaikasopimus ja 
siihen liittyvä työaikasuunnitelma on tehtävä kirjallisesti.  
 
Järjestelmän käytöstä voidaan sopia toistaiseksi tai kerrallaan enintään 
vuoden määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on 
mahdollista irtisanoa sovittaessa tai kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 
Päättymishetkellä kulumassa oleva tasoittumisjakso jatkuu kuitenkin 
sovitun tasoittumisjakson loppuun asti.  
Yritys- ja yksikkötason työaikasopimus on lähetettävä tiedoksi niille 
allekirjoittajajärjestöille, joiden jäseniä sopimus koskee. 
 
6. Itsenäinen työaikasopiminen 
 
Ennallaan 
 



Tes-osapuolet muistuttavat, että liittojen sopimassa Terveet ja 
tulokselliset työajat -oppaassa on paikallista työaikasopimista 
hahmottava seuraava kaavio. 
 
Paikallisen työaikasopimisen kaksivaiheinen malli 
 
Vaihe 1 

   
YRITYS- TAI 
YKSIKKÖTASON 
PAIKALLINEN   
SOPIMUS 
  
   
                   
Kirjallinen 

  Sopijaosapuolet 
Yksilötason sopimuksen 
työaikajoustomahdollisuudet  

                                 Mitä työnantajaa/yksikköä/työtehtäviä koskee 
  Voimassaolo 
  Allekirjoitukset ja päivämäärä 
 
Vaihe 2  

    
   YKSILÖTASON TYÖAIKA- 
   SOPIMUS JA TYÖAIKA- 
   SUUNNITELMA 
         
    Kirjallinen 

                   Voimassaolo            
   - mistä alkaen 
    - toistaiseksi vai määräajan 
    - valitut työaikajoustot 

Työaikasuunnitelmassa työajan sijoittumisen 
keskeiset periaatteet 

  - esim. työtilanteen mukaan 
- tarkemmin esim. viikoittaiset vaihteluajat,                             
pidemmän ja lyhyemmän työajan jaksot, 
säännöllisesti toistuvat vapaat, mahdolliset pitkät 
vapaat, jakson (3-6vko) enimmäistyöaika 

                                  Allekirjoitukset ja päivämäärä 
 

Työnantaja 
tai hänen 
nimeämänsä 
edustaja 

Luottamusmies 
tai 
luottamusmiehen 
puuttuessa 
työntekijät 
yhdessä 
tai heidän 
valitsemansa 
edustaja 

Työnantaja  
tai hänen  
nimeämänsä 
edustaja 

 
   Työntekijä 



Helsingissä 3.6.2016 
 
Allekirjoittajajärjestöt 


