
Kallis lasti 
työaika-asioista 
Pekka Mykkänen 

edunvalvonta-asiantuntija 

Tehy ry 

Edunvalvontatoimiala 

 



Koulutustilaisuus 

koulutustilaisuus ei ole työaikaa, ellei se täytä kaikkia alla olevia ehtoja 

1. työnantajan itsensä järjestämä 

2. välittömästi työtehtäviin liittyvää 

3. työn kannalta välttämätön 

4. työhönopastukseen rinnastettavaa 

5. josta laiminlyömättä tehtäviään ei voi kieltäytyä 

 

•tai työnantaja katsoo koulutuksen työajaksi, selviää työvuoroluettelosta 



Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset 
tutkimukset ja tarkastukset 

 ovat työaikaa, vaikka se sattuisi työntekijän vapaa-ajalle 

 matka-aikaa näihin ei lueta työaikaan 

 jos matka-aika sattuu työntekijän varsinaiselle työajalle ei 
työaikaa tästä syystä pidennetä 

 vajausta ei teetetä 

 



Lääkärin määräämät tutkimukset 

lääkärin lähetteellä määräämät tutkimukset kuten 

 erikoislääkärin, laboratoriotutkimus, kuvantaminen tai synnytystä edeltävät 
terveydenhuollolliset tutkimukset 

 todellisessa tarpeessa 

 tutkimusta ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai 

 kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve 

 ei lueta työaikaan, järjestetään niitä varten vapautus työstä 

 mikäli tutkimus matka-aikoineen ajoittuu työajalle, ei työaikaa tästä syystä 
pidennetä 

 vajausta ei teetetä, palkka maksetaan täytenä 



Oma-aloitteiset lääkärissä, 
hammaslääkärissä tai hoidossa käynti 
ei lueta työaikaan 

ei anneta vapautusta työstä 

työaikaan sijoittuessaan asiasta sovittava esimiehen kanssa 

mahdollinen vajaus työajassa on tehtävä takasin 



Yleistyöaika, säännöllinen työaika 

1 mom. 

Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 
tuntia 45 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika 
voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia 
enintään 6 viikon ajanjaksossa. 

… 

Viikkoa pidempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, kun 
se toiminnan kannalta on tarpeen.  



Keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia 

38 tuntia 

45 minuuttia 

38 tuntia 

45 minuuttia 

38 tuntia 

45 minuuttia 

39 tuntia 

 

35 tuntia 

45 minuuttia 

41 tuntia 
30 minuuttia 

Viikkoa pidempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää 
vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. 



Arkipyhät 

 pitkäperjantai 
toinen pääsiäispäivä 
helatorstai 
juhannusaatto  

 tai muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva 
uudenvuodenpäivä 
loppiainen 
vapunpäivä 
itsenäisyyspäivä 
jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä 



Arkipyhäviikon työaika 

 (työaikaa lyhentävä arkipyhä), säännöllinen viikkotyöaika 
(lisätyöraja) on kutakin edellä lueteltua päivää kohti   
7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on 
määrätty.  

 Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisilla viikoilla kutakin 
edellä mainittua työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti 
vastaavalla osuudella 7 tunnista 45 minuutista kuin 
asianomaisen viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika 
on täydestä työajasta. 



Yleistyöaika ja arkipyhä 

31 tuntia 9 

Arkipyhä alentaa viikon säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia. 
Arkipyhä ei alenna ylityörajaa.  
Arkipyhäviikon säännöllinen työaika on 31 tuntia 
Arkipyhäviikolla viikon ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia. 
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Tähän työvuoroon ei kuulu 
ruokatauko 



Yleistyöajan lisätyö  

 Täyttä työaikaa tekevälle voi muodostua lisätyötä vain 
arkipyhäviikolla, lisätyö on työnantajan aloitteesta 
säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä 

 vuorokautista lisätyötä ei ole, lisätyö on aina 
viikkokohtaista 

 tasoitettaessa viikon säännöllistä työaikaa usealle viikolle, 
lisätyötä voi muodostua vain viikolle, jossa arkipyhästä 
johtuva säännöllisen työajan alenema on annettu 



Lisätyö yleistyöajassa 

31 tuntia 
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Lisätyötä 2 tuntia 

Tähän työvuoroon ei kuulunut 
alkujaan ruokatauko 

9 



Yleistyöaika ylityö  

 Vuorokautinen ylityöraja: 8 tuntia tai tätä korkeampi 
työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin enintään  
9 tuntia 
 2 ensimmäistä tuntia 50 %:lla ja ylittävä 100 %:lla korotettu tuntipalkka 

 Viikoittainen ylityöraja: 38 tuntia 45 minuuttia, viikkoa pidemmässä 
tasoittamisjärjestelmässä kuitenkin työvuoroluetteloon merkitty 
säännöllinen viikkotyöaika 
 viideltä ensimmäiseltä 50 %:lla ja ylittävältä osalta  

100 %:lla korotettu tuntipalkka 



Viikoittainen 

Ylityöraja 

42:00 

Viikoittainen 

Ylityöraja 

45:30 

Viikoittainen 

Ylityöraja 

28:45 
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Täysi työaika  



Osa-aikatyöaikaa tekevän työaika  

 osa-aikatyöaikaa tekevän säännöllinen työaika on hänen 
osa-aikaisuutensa verran täydestä työajasta 

 arkipyhä alentaa hänen säännöllistä työaikaansa samassa 
suhteessa kuin mitä hänen osa-aikaisuutensa on täydestä 
työajasta 

 osa-aikatyötä tekevällä teetetty ylimääräinen työ on 
lisätyötä viikoittaiseen ylityörajaan asti, ellei 
vuorokautinen ylityöraja ylity, jolloin hänelle muodostuu 
vuorokautista ylityötä 
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Osa-aikainen työaika (80%)   

Tasoittumis- 
jakson  

ylityöraja 
116:15 

Tasoittumis- 
jakson  

lisätyöraja 
93 tuntia v
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Yleistyöaika, poissaolo 

Viikoittainen 

ylityöraja 

38:45 
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Viikoittainen 

ylityöraja 
(KT: 38:45) 

Tehy: 31:45 
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Tehyllä ja KT:lla on eri tulkinta 

 ylityön määräytymisestä viikolla, jossa työntekijä on  
pois työstä virka-/työvapaan vuoksi 

 KT: ei alenna ylityörajaa ja jos teetetään ylimääräistä työtä 
sitä ei tarvitse korvata, KT:lla on väärässä 

 Tehy: kyllä alentaa, ylimääräinen teetetty työ  
on korvattava, täyttä työaikaa tekevälle ylityönä, koska 
lisätyötä voi muodostua vain viikolla, jolla on arkipyhä 

 



Tuntikorvaukset 

yötyökorvaus 

 joko rahna tai aikana, työnantaja päättää 
 aikana korvattaessa voidaan korvata vähäisempänä, kuin 

kokonaisen työpäivän mittaisena vapaana 

varallaolo-, lisätyö-, ylityö-, ilta-, lauantai-, sunnuntai- ja 
aattokorvaus 

 joko rahana tai aikana, työnantaja päättää 
 vain kokonaisen työpäivän mittaisena vapaana, ellei 

työntekijä suostu vähäisempään  



Tuntikorvaukset 

 aikana korvattavat on sijainniltaan, laadultaan ja 
määrältään käytävä ilmi työvuoroluettelosta 

 korvaus on suoritettavat työvuoroluettelon päättymistä 
seuraavan kuukauden aikana 

 ellei työntekijän kanssa sovita aikana korvattavasta vielä 
neljän seuraavan kuukauden aikana 



Työpäivät viidelle päivälle viikossa 

 viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika sijoitetaan 
viidelle työpäivälle viikossa 

 työvuorot suunnitellaan siten, että viranhaltijalle/työntekijälle 
pyritään antamaan kaksi peräkkäistä vapaapäivää viikon aikana 

 työvuorot suunnitellaan siten, että sunnuntai ja lauantai ovat 
mahdollisuuksien mukaan vapaapäiviä 

 



Työvuoroluettelo KVTES III luvun 30 § 

työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi, kuin työajan 
tasoittumisjärjestelmä (viikko - 6 viikkoa) 

työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, 
viimeistään viikkoa ennen siinnä tarkoitetun ajanjakson alkua 

• Työaikalain alaisia töitä varten on työnantajan laadittava 
työvuoroluettelo, josta käy ilmi viranhaltijan/työntekijän 
säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä 
päivittäiset lepoajat. … 

 

 



Työvuoroluettelo – sen muuttaminen  

 tiedoksiannon jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa 
työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä  

 perustelu syy ei ole työtuntien muodostuminen ylityöksi 
 perustelu syy ei ole vahvistetun työvuoroluettelon 

työtuntien alittuminen 

 perustellun syyn olemassaolo harkitaan kussakin 
tapauksessa erikseen 



Toteumamerkinnät Titaniassa 

 Yleistyöajassa on tärkeätä merkitä toteutuneet työtunnit 
toteuman puolelle 

 Jos muutokset tehtäisiin suunnitelmapuolelle, ohjelma ei 
pysty tarkastelemaan vuorokautista eikä viikoittaista 
ylityötä luotettavasti 

 Työnantaja voi työvuoroluettelomuutoksia tehdessään 
operoida vain säännöllisellä työajalla 



TT 2017/59, mistä kysymys 

 Lastenhoitaja Tuula Miettusella oli keväällä 2014 ongelma. Hän piti sitä 
pienenä, mutta silti se vaivasi häntä. 

 Osa-aikaisena työskentelevä Tuula oli työkavereiden sairastuttua tehnyt 
päiväkodissa suunniteltua pidempiä työvuoroja. Kun palkanmaksun aika 
koitti, Oulun kaupunki maksoikin vain tavanomaisen kuukausipalkan eikä 
lainkaan korvausta ylimääräisestä työstä. 

 Tuulan tapaus oli juuri sopiva. Hän antoi luvan viedä asiaa eteenpäin, koska 
ei halunnut enää tehdä työtä palkatta.  

 Huhtikuussa 2017 työtuomioistuin päätti, että kunnat eivät voi työvapaita 
sisältävillä jaksoilla teettää yleistyöajassa olevilla ylimääräistä työtä 
korvauksetta. 



Työtuomioistuin (TT 2017/59) 

 KVTES III luvun 30 §:n 1 momentti työvuoroluettelon laatiminen 

 Työaikalain 35 §:n 1 momentti 

 Työtuomioistuimen käsityksen mukaan mainittuja 
sääntöjä ei voida mielekkäästi tulkita ja soveltaa muuten 
kuin siten, että työvuoroluettelossa otetaan huomioon 
sen laatimisen ajalle, kuten työajan tasoittumisjaksolle, 
osuvat vuosiloma- ja muut vapaapäivät säännöllistä 
työaikaa vähentävinä päivinä. 



Työtuomioistuin (TT 2017/59): 

 Työtuomioistuin huomauttaa vielä, ettei lisätyön 
korvaamisesta voida välttyä sillä tavoin – kuten työnantaja 
on A:n asiassa tehnyt - että työvuoroluetteloa muutetaan 
vastaamaan toteutunutta, alun perin suunniteltua 
pidempää työaikaa. Työvuoroluettelon muuttamiselle on 
KVTES III luvun 30 §:n 2 momentissa määrätty omat 
edellytyksensä, joiden täyttyminen ei voi vaikuttaa 
lisätyön korvattavuuteen. 



Aluehallintoviraston suorittama 
työsuojelutarkastus marraskuu 2016 
Tarkastuksella käsiteltiin työntekijän työvuoroluetteloon 
tehtyjä muutoksia (tiedoksisaannin jälkeen),  

jotka työaikakirjanpidossa on tehty suunnitelmaan ja tästä 
syystä aiheuttanut mahdollisia muutoksia säännölliseen 
työaikaan.  

Käytäntö ei ole ollut näin ollen lainmukainen mutta 
työnantajan mukaan käytäntö on nyt muutettu 
lainmukaiseksi siten, että muutokset tehdään 
toteutuneeseen työaikaan. 



Kysymys? 

 Varahenkilöt ovat kaupungin vakinaisessa työsuhteessa. 

 Työvuorolistat ovat kolmen viikon työvuoroluetteloita. 

 Viikkotyöaika on 38:45 

 

 SITTEN: 

 On päiväkoti jonka johtaja kutsuu varahenkilön töihin,  
MUTTA alimitoittaa työvuorot varahenkilöstölle.  
Jos varahenkilön työaika olisi klo 8-16 johtaja muuttaa sen  
klo 9-16, tätä tapahtuu usein ja vain siksi että sijaiskulut olisivat pienemmät. 

 MITEN tätä asiaa voitaisiin hoitaa? 


