
Liite: 

Viikkotyöajan 30 minuutin pidentämisen vaikutukset TES-
kirjauksiin 
(Muutokset kursiivilla) 

 

6 § Työaika  

 
 Työaikaan noudatetaan mitä työaikalaissa on säädetty, ellei 

seuraavasta muuta johdu:  
 

Säännöllisen työajan pituus  

 
Yleistyöaika  
 

1. Työntekijän säännöllinen työaika muussa kuin toimisto- tai 
jaksotyössä on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 
minuuttia viikossa.  

 
 l.b. Työaika voidaan järjestää myös siten, että se on enintään 
8 tuntia  vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tämä edellyttää, että 
työntekijän vuotuista  työaikaa lyhennetään 5 tunnilla kultakin 
sellaiselta työssäolo kuukaudelta, jonka  jokaiselta päivältä työntekijälle 
maksetaan ao. työssä täyttä palkkaa tai johon sisältyy enintään kolme 
palkatonta päivää.  
 
 Vapaa-aika annetaan kertymäaikaa seuraavan puolen vuoden 
kuluessa  tai sovittaessa myöhemminkin ja siitä ilmoitetaan viimeistään 
kaksi viikkoa etukäteen.  
 
Toimistotyöaika  
 

2. Työntekijän säännöllinen työaika toimistotyössä on enintään 7 
tuntia 40 minuuttia vuorokaudessa ja 38 tuntia viikossa.  
 

 2.b. Työpaikoilla, joilla on sovellettu entistä 37 1/2 tuntia 
lyhyempää toimistotyöaikaa, pidennetään työaikaa 30 minuutilla 
viikossa. Normaalityöaikaa lyhyemmästä kesätyöajasta luovutaan 
kuitenkin 1.6.1994 lukien. Paikallisesti voidaan sopia toimistotyöajan 



pidentämisestä enintään 38 tuntiin tai kesätyöajasta.  
 
Työpäivän pidentäminen tunnilla  
 

3. Ennallaan 
 
Jaksotyöaika  
 

4. Työntekijän säännöllinen työaika työaikalain 7 §:n mukaisessa 
jaksotyössä kuten ympäri vuorokauden toimivissa asumis- ja 
hoitoyksiköissä on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa 
12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia viikossa.  

 
Päivystysluonteisessa jaksotyössä, jossa työntekijällä on 
työvuoron kuluessa yleensä mahdollisuus lepoon, työvuoron 
enimmäispituus voi olla pidempi, kunhan työaikalain 29 §:n 
mukaiset vuorokausilepoajat täyttyvät.  

9 § Ylityö  

 
1. Ylityötä saadaan teettää työntekijän suostumuksella lain sallimissa 

rajoissa.  
 

Ylityö yleis- ja toimistotyössä  

 
2. Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 8 

tuntia vuorokaudessa ja toimistotyössä yli 7 tuntia 40 minuuttia 
vuorokaudessa tai keskimäärin yli edellä mainittujen määrien 
vuorokaudessa. Siitä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 
50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.  
 

3. Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yleistyöajassa yli 38 tuntia 
50 minuuttia viikossa ja toimistotyössä yli 38 tuntia viikossa ja joka 
ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä maksetaan kahdeksalta 
ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla 
korotettu palkka.  

 
Työvuoroluetteloa käytettäessä viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään 
yli työvuoroluetteloon merkityn edellä mainitun keskimääräisen 
viikoittaisen enimmäistyöajan ja joka ei ole vuorokautista ylityötä. Siitä 
maksetaan kultakin kolmen viikon ajanjaksolta kahdeksalta 



ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla 
korotettu palkka.  
 

Ylityö jaksotyössä  

 
4. Ylityötä on työ, jota tehdään yli työvuoroluetteloon merkityn 

työehtosopimuksen mukaisen keskimääräisen viikoittaisen 
enimmäistyöajan. Siitä maksetaan kultakin kolmen viikon 
ajanjaksolta kahdeksaltatoista ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja 
seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.  
 

Esimerkki: Työntekijän 6 viikon työvuoroluetteloon oli 
ensimmäisen 3 viikon työajaksi suunniteltu 123 t ja 
jälkimmäisen 3 viikon työajaksi 110 t, yhteensä 233 t. Työtä 
kuitenkin tehtiin ensimmäisen 3 viikon aikana 140 t ja 
jälkimmäisen 3 viikon aikana 115 t, yhteensä 255 t. Ylityötä 
syntyy ensimmäisen 3 viikon ajalta 17 t 50 % korotettuna ja 
jälkimmäisen 3 viikon ajalta 5 t 50 % korotettuna, yhteensä 22 
ylityötuntia.  
 

Työaika ja ylityö arkipyhäviikoilla ja keskeytyvissä 
tasoittumisjaksoissa  

 
5. Arkipyhät alentavat tasoittumisjakson ylityökynnystä 7 §:n 

mukaisesti, ellei arkipyhä ole 6 kohdan mukainen työaikaa 
lyhentävä poissaolopäivä.  
 

 Ennalta tiedetyt poissaolot  
 

6. Ennen työvuoroluettelon vahvistamista tiedossa olevat työpäiviksi 
osuvat poissaolopäivät alentavat tasoittumisjakson ylityökynnystä 
keskimääräisen päivittäisen työajan verran 
(viikkotyöaika/viikoittaisten työpäivien lukumäärä).  
 

Keskimääräinen 
päivätyöaika, kun 
työtä keskimäärin 5 
pv/vk 

38 t 50 min viikkotunnin työaika  7 tuntia 46 minuuttia 
38 viikkotunnin työaika   7 tuntia 36 minuuttia 



36 t 45 min viikkotunnin työaika  7 tuntia 21 minuuttia jne. 
 

11 § Tuntikohtaisten korvausten laskenta ja vaihto 
vapaaksi  
 

1. Laskettaessa lisä- tai ylityökorvauksia tai muita tuntikohtaisia 
korvauksia (ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntaityö, varallaolo ja 
hälytystyö) saadaan työntekijän perustuntipalkka 38 t 50 min 
viikkotunnin työssä jakamalla kuukausipalkka luvulla 163, 38 
viikkotunnin toimistotyössä luvulla 160 ja 36 t 45 min viikkotunnin 
toimistotyössä luvulla 153.  
Osa-aikatyössä jakajana on viikkotyöajan suhde 38t 50 min 
viikkotyöajan jakajaan. 
 Esimerkki: Osa-aikatyöntekijän sovittu työaika on 20t/vk. 
 Hänen kk-palkan jakajansa on 20/38,833 x 163 = 83,95 
 
 
Helsingissä 3.6.2016 
 
Allekirjoittajajärjestöt 


