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III LUKU TYÖAIKA 

― ― ― 

9 § Jaksotyöaika 

Säännöllinen työaika 

1 mom. Työaikalain 7 §:ssä tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty 
jaksotyöksi, säännöllinen täysi työaika on 2 viikon pituisena työaika-
jaksona enintään 76 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon pituisena työaikajak-
sona enintään 114 tuntia 45 minuuttia ja 4 viikon pituisena työaikajak-
sona enintään 153 tuntia. 

Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin enintään 
seitsemän. 

Soveltamisohje 

Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain 
työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, 
joita ovat mm. sairaalat, huoltolaitokset, terveyskeskukset, 
ympäri vuorokauden toimivat lasten päiväkodit mukaan luet-
tuna ryhmäperhepäiväkodit ja vammaisten asuntolat, kesä-
siirtolat, pakolaiskeskukset, vanhusten palvelutalot sekä ko-
tipalvelu (TAL 7 § 1 mom. 7 kohta). Järjestettäessä näissä 
työpaikoissa toimivan henkilökunnan työaikaa on valittavis-
sa kaksi vaihtoehtoista työaikajärjestelmää: 

1 työaikalain 7 §:n mukainen järjestelmä, josta 
on määräykset tässä pykälässä, tai 

2 työaikalain 6 §:n mukainen järjestelmä, josta 
on määräykset tämän työaikaluvun 7 §:ssä. 

Kunta/kuntayhtymä valitsee sen työaikajärjestelmän, joka 
kunnan/ kuntayhtymän toiminnan ja virkatehtävi-
en/työtehtävien suorittamisen kannalta on tarkoituksenmu-
kaisin. Työvuoroluettelosta ks. 30 §. 

Jaksotyössä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei ole 
määritelty eikä vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön erotte-
leminen ole mahdollista. 

Kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua 
käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. 
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2 mom. Mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, säännöllinen työ-
aika on kalenteripäivää kohden keskimäärin 7 tuntia 39 minuuttia, kui-
tenkin enintään 38 tuntia 15 minuuttia kalenteriviikkoa kohden. 

Soveltamisohje 

 Tätä määräystä sovelletaan, kun palvelussuhde alkaa tai 
päättyy kesken työaikajakson sekä silloin, kun palvelussuh-
de on lyhyempi kuin työaikajakso. 

Arkipyhäjakson työaika 

3 mom. Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainit-
tu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson säännöl-
linen työaika on kutakin edellä lueteltua päivää kohden 7 tuntia 
39 minuuttia lyhyempi kuin 1 ja 2 momentissa on määrätty. Osa-
aikatyöaikaa lyhennetään tällaisilla työaikajaksoilla kutakin työaikaa 
lyhentävää arkipyhää kohden vastaavalla osuudella 7 tunnista 39 mi-
nuutista kuin viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on 1 ja 2 mo-
mentin mukaisesta täydestä työajasta. 

Jos palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa, säännöllistä 
työaikaa lyhennetään kutakin tällaiseen palvelussuhteeseen ajoittu-
vaa työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohden vastaaval-
la osuudella edellä tässä momentissa tarkoitetusta työajan lyhennyk-
sestä kuin palvelussuhteen pituus on täyden työaikajakson pituudes-
ta. 

Esimerkki 

Palvelussuhde kestää maanantaista seuraavan viikon kes-
kiviikkoon (10 kalenteripäivää) ja sen aikana on yksi arkipy-
hä. Arkipyhästä johtuva suhteellinen lyhennys on 10/14 
(10 kalenteripäivää/2 viikon työaikajakso) x 7,65 = 5,46 tun-
tia. Ylityöraja on 55 tuntia 44 minuuttia. 

Jaksotyön soveltamisalarajoitus 

4 mom.  Tätä pykälää ei sovelleta työaikalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetuissa tehtävissä olevaan viranhaltijaan/työntekijään muutoin 
kuin liikennelaitoksissa eikä yleensä myöskään työaikalain 7 §:n 
1 momentin 2 kohdassa mainittujen laitosten rakennustöissä tai nii-
den kone- ja korjauspajoissa työskentelevään viranhalti-
jaan/työntekijään. Tässä momentissa tarkoitettuun liikennehenkilö-
kuntaan edellytetään luettavaksi vain se henkilökunta, jonka työaika 
tähänkin asti on järjestetty jaksotyöksi. 

― ― ― 
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SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTÄMINEN JA TYÖAIKAKORVAUKSET 

― ― ― 

14 § Lisätyön määritelmä ja korvaaminen 

1 mom.  Lisätyötä on työnantajan aloitteesta viranhaltijan/työntekijän säännöl-
lisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä. 

Soveltamisohje 

Yleistyöajassa voi lisätyötä muodostua täyttä työaikaa teke-
välle vain arkipyhäviikoilla ja arkipyhäjaksoissa.  

Jaksotyössä voi lisätyötä muodostua vain osa-aikaiselle 
työntekijälle. Täydessä työaikajaksossa lisätyötä on sään-
nöllisen osa-aikatyöajan lisäksi tehty työ ylityörajaan saak-
ka. 

2 mom. Toimistotyössä suoritetaan täyttä työaikaa tekevälle lisätyökorvaus 
enintään kahdelta tunnilta viikossa muulloin kuin 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuilla arkipyhäviikoilla. 

3 mom. Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauk-
sena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai 
antamalla vastaava vapaa-aika. 

Soveltamisohje 

Lisätyökorvauksen suorittamisedellytykset käyvät ilmi 
21 §:stä. Vapaa-aikakorvauksen antamisesta ks. 25 § 5 ja 
6 momentti. 

15 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen 

1 mom. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä työvuo-
roluetteloon merkityn säännöllisen työajan että seuraavat ylityörajat: 

1 Yleistyöaika (7 §) ja toimistotyöaika (8 §)  

Vuorokautinen ylityöraja: 
8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kui-
tenkin enintään 9 tuntia.  
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Viikoittainen ylityöraja:  

Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 
15 minuuttia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa yleistyöajassa 
viikkoylityöraja on kuitenkin työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen 
viikkotyöaika ja toimistotyössä työvuoroluetteloon merkitty säännölli-
nen viikkotyöaika lisättynä kahdella tunnilla.  

Jos tasoittumisjaksoon sisältyy 7 §:n 2 momentin mukainen työaikaa 
lyhentävä arkipyhä, ylityöraja on luetteloon merkitty viikkotyöaika li-
sättynä yleistyöajassa 7 tunnilla 39 minuutilla kutakin työaikaa lyhen-
tävää arkipyhää kohti ja toimistotyössä lisättynä 2 tunnilla ja lisäksi 
7 tunnilla 15 minuutilla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti. 
Arkipyhästä johtuva lisäys tehdään sillä viikolla, jolla ylimääräinen va-
paa on annettu.  

Osa-aikatyön viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa ylityöraja on 
38 tuntia 15 minuuttia kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen määrällä. 

Soveltamisohje 

Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa voidaan erotella vuoro-
kautinen ja viikoittainen ylityö. Viikoittaisella ylityöllä tarkoi-
tetaan viikoittaisen ylityörajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ole 
vuorokautista ylityötä. Ylityö korvataan joko vuorokautisena 
tai viikoittaisena ylityönä, mutta ei molempina. Viikossa teh-
dystä työajasta vähennetään ensin mahdollinen vuorokauti-
nen ylityö. Jos viikkoylityöraja tämän jälkeenkin ylittyy, yli-
menevä aika on viikoittaista ylityötä.  

2 Jaksotyössä (9 §) ylityöraja on 9 §:ssä mainittu tuntimäärä ja keskey-
tyneessä työaikajaksossa 16 §:n mukainen tuntimäärä. 

3 37 tunnin viikkotyöajassa (10 §) ylityöraja on 38 tuntia 15 minuuttia 
viikossa tai viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa mainittu viikko-
työaika kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen määrällä. 

2 mom. Ylityöksi ei lueta työaikalain ulkopuolella olevan viranhaltijan/työn-
tekijän osallistumista kokoukseen, josta suoritetaan kertapalkkio. 

3 mom.  Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan harkinnan 
mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana 
siten kuin jäljempänä tai asianomaisessa liitteessä on tarkemmin 
määrätty. 

4 mom. Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi 
vahvistetusta työvuoroluettelosta. Mikäli viranhaltijan/työntekijän vah-
vistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi va-
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paana ja viranhaltija/työntekijä sairastuu ennen vapaa-
aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön 
vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 25 §:n 5 momentin mu-
kaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mu-
kaan edellä tässä momentissa tarkoitettu rahakorvaus. Mikäli viran-
haltija/työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-
aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien an-
nettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on mää-
rätty.  

Soveltamisohje 

Muu virka-/työvapaa ei siirrä työvuoroluetteloon vahvistettua 
ylityövapaata myöhemmin annettavaksi. 

Muut tässä luvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät 
siirry myöhemmin annettavaksi. 

16 § Lisä- ja ylityö jaksotyössä keskeytyneellä työaikajaksolla 

Työvuoroluetteloon ennalta suunniteltu keskeytys 

1 mom. Mikäli työaikajakso keskeytyy vuosiloman tai virka-/työvapaan tai 
muun hyväksyttävän syyn vuoksi, säännöllinen työaika lyhenee (yli-
työraja) jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut työ-
päivä, 7 tuntia 39 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 15 minuuttia 
kalenteriviikossa. 

 Osa-aikaisen säännölliseksi työajaksi (lisätyöraja) katsotaan osa-
aikatyön suhteellinen osuus täyttä työaikaa tekevän ylityörajasta. 

Soveltamisohje 

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan 
maanantai-perjantai. Keskeytysaikaan sisältyvä arkipyhä 
katsotaan työpäiväksi, jolloin säännöllistä työaikaa ei lyhen-
netä 9 § 3 momentin mukaisella arkipyhälyhennyksellä. Ar-
kipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 9 § 3 momentin mu-
kaisesti silloin, kun se on keskeytyksen ulkopuolella.  

Mikäli työntekijä on poissa koko kalenteriviikon, lyhenee 
työaikajakson säännöllinen työaika 38 tuntia 15 minuuttia.  

Osa-aikatyössä ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa te-
kevän. 
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Muut keskeytykset 

2 mom. 

1 Jos edellä 1 momentissa tarkoitetusta syystä aiheutunut keskeytys ei 
ole ollut tiedossa viikkoa ennen työaikajakson alkua, se työaika, joka 
tehdään poissaolon ulkopuolelle hyväksytyssä työvuoroluettelossa 
suunnitellun säännöllisen työajan lisäksi, on täydessä työajassa yli-
työtä. 

Soveltamisohje 

Mikäli keskeytys on tiedossa viimeistään 7 päivää ennen 
työaikajakson alkua, säännöllinen työaika suunnitellaan 
1 momentin mukaan. Mikäli keskeytys ei ole ollut tiedossa 
(7 päivää ennen jakson alkua), ylityörajan osoittaa 2 mo-
mentin tuntimäärä. 

2 Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on lisätyötä 
ylityörajaan (9 §:n mukainen täysi työaika) saakka.  

Mikäli työaikajaksoon sisältyy sekä ennalta suunniteltu että muu kes-
keytys, ylityöraja on edellä 16 § 1 momentissa sovittu tuntimäärä. 

3 Jos työvuoroluetteloon on suunniteltu annettavaksi vapaa-
aikakorvausta tai työaika alittaa säännöllisen työajan muun vastaavan 
syyn vuoksi, niin edellä 1 kohdan tapauksessa ovat ylityötä ja 2 koh-
dan tapauksessa lisätyötä ne työtunnit, jotka ylittävät työvuoroluette-
loon muulle kuin keskeytysajalle merkityn työajan ja etukäteen suun-
nitellun säännöllisen työajan vajauksen yhteenlasketun määrän. 

17 § Ylityökorvaus  

1 mom. Ylityöstä maksetaan rahakorvauksena  

1 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahdelta ensimmäiseltä vuorokautiselta 
ylityötunnilta ja 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta 
vuorokautiselta ylityötunnilta sekä 50 %:lla korotettu tuntipalkka vii-
koittaisen ylityön 5 ensimmäiseltä tunnilta ja 100 %:lla korotettu palk-
ka kultakin seuraavalta viikoittaiselta ja vuorokautiselta ylityötunnilta 

2  jaksotyössä 50 %:lla korotettu tuntipalkka kahden viikon työaikajak-
son 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta, kolmen viikon työaikajakson 
18 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja neljän viikon työaikajakson 24 en-
simmäiseltä ylityötunnilta sekä 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin 
seuraavalta ylityötunnilta 

3 tai annetaan vastaava vapaa-aika. 
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2 mom. Jaksotyön keskeytyneessä työaikajaksossa sekä silloin, kun palve-
lussuhde alkaa tai päättyy kesken työaikajakson, ylityö korvataan 
maksamalla kahdelta ensimmäiseltä työpäivää kohden lasketulta 
keskimääräiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka ja seu-
raavilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-
aika.  

100 %:lla korotettu tuntipalkka maksetaan tai vastaava vapaa-aika 
annetaan kuitenkin tunneilta, jotka ylittävät edellä 1 momentissa mai-
nitut ylityötunnit. 

Työpäiväksi katsotaan myös työntasauksesta tai vapaa-
aikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät. 

― ― ― 
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IV LUKU VUOSILOMA  

― ― ― 

6 § Vuosilomapäivien kuluminen vuosilomaa annettaessa 

Pääsääntö (keskimäärin 5 työpäivää viikossa) 

1 mom. Vuosilomaa annettaessa vuosilomapäiviä ovat ne vuosiloma-aikaan 
sisältyvät päivät, jotka ilman vuosilomaa olisivat säännölliseen työ-
aikaan kuuluvia työpäiviä, jollei 3 momentista muuta aiheudu. 

Soveltamisohje 

Laskettaessa viikon keskimääräisten työpäivien lukumäärää 
työaikaa lyhentävät arkipyhät ja vapaa-aikakorvauspäivät 
katsotaan työpäiviksi. Yövuoro katsotaan yhdeksi työpäi-
väksi. 

Jos henkilö työskentelee viitenä päivänä viikossa esimer-
kiksi maanantaista perjantaihin tai keskiviikosta sunnuntai-
hin tai tiistaista lauantaihin, häneen sovelletaan 1 momentin 
pääsääntöä. Samoin jos tasoittumisjaksossa työpäiviä on 
eri viikkoina esimerkiksi 4, 5 ja 6, mutta keskimäärin 5 työ-
päivää viikossa, sovelletaan 1 momenttia. 

Vuosiloma-aikaan voi sisältyä vuosiloman pituudesta riip-
puen työpäivien lisäksi myös vapaapäiviä. Jos kalenterivii-
kon kaikki työpäivät ovat vuosilomapäiviä, loma-ajaksi voi-
daan määrätä koko kalenteriviikko eli loma voi päättyä sun-
nuntaina. 

6 §:n 1 ja 3 momenttien soveltamisedellytykset ratkaistaan 
vuosiloman tai sen osan antamishetkellä. 

2 mom. Poistettu 

Tavanomaisesta poikkeavat työaikajärjestelyt 

3 mom. Mikäli säännölliseen työaikaan kuuluvia työpäiviä on keskimäärin vä-
hemmän tai enemmän kuin 5 kalenteriviikossa, vuosiloma-aikaan si-
sällytetään työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin niitä muu-
toinkin on ja vuosilomapäivät kuluvat vuosiloma-aikana seuraavasti: 

― ― ― 

4 mom. Mikäli muussa kuin työaikaluvun 9 §:ssä tarkoitetussa jaksotyössä 
työaikajärjestelyssä vuorokautisen säännöllisen työajan pituus vaihte-
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lee yli 3 tuntia, vuosiloma-aikaan sisällytetään työ- ja vapaa-aikaa 
samassa suhteessa kuin niitä muutoinkin on. 

― ― ― 
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