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             FÖRBUD FÖR MEDLEM AV SUPER ATT ARBETA ÖVERTID OCH BYTA SKIFT 
 

Övertids- och skiftbytesförbudet i kommunbranschen började 1.3.2022 klockan 15.00. Den som är 
medlem i SuPer utför inte och ingår inte avtal om övertidsarbete eller skiftbyte. 
 
Övertids- och skiftbytesförbudet ska inte påverka arbetsplatsens normala funktion om arbetet är 
organiserat och resurserat som sig bör och på ett ändamålsenligt. Av denna anledning finns det ingen 
orsak för arbetsgivaren att ändra det redan fastställda skiftschemat. Övertids- och skiftbytesförbudet 
har på förhand varit känt av arbetsgivaren. 
 
Utgångspunkten är att arbetsgivarens uttryckliga samtycke till övertid krävs för varje enskilt tillfälle.  

 
 Enligt SOTE-avtalet och AKTA har arbetsgivaren rätt att på motiverade grunder ändra 

arbetsskiftet. 
 

På förhand anmält övertids- och skiftbytesförbud är inte i sig ett tillräckligt skäl för ensidig ändring 
i skiftschemat. Motiveringen måste i vilket fall som helst vara specificerad. Patientsäkerhet på allmän 
nivå är inte en specificerad motivering. 
 
I en situation där arbetsgivaren trots allt ensidigt ändrar skiftschemat eller beordrar arbetstagaren att 
förlänga sitt skift, ska du be 

 
1) Arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens föreskrift och meddelande om ändrat 

arbetsskift.   
 
På blanketten ber du om att skriftligen få arbetsgivarens motiverade föreskrift om ändrat skiftschema 
eller förlängt skift, för att det inte senare ska råda oklarhet om att du själv skulle ha kommit överens 
om saken. Med blanketten förbehåller du dig en möjlighet att i efterhand utreda lagligheten i 
ändringen av skiftschemat eller ordern om förlängt skift. 
 
Skriv ut blanketten i tre exemplar och fyll i dem. Ett ex ska arbetsgivaren ha, ett behåller du själv och 
ett skickar du till förbundet. Du kan också mejla meddelandet till arbetsgivaren men kom ihåg att 
begära mottagarkvittering. Därefter returneras den ifyllda blanketten till förbundet. 
 
Som bevis räcker också ett mejl eller textmeddelande med bekräftelse av att skiftschemat ensidigt 
har ändrats. I sådant fall skickar du mejlet eller textmeddelandet ts intressebevakning: 
edu@superliitto.fi 
 
I hopp om samarbete, 
 
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf 
Intressebevakning 
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ARBETSGIVARENS FÖRESKRIFT OCH MEDDELANDE OM ATT SKIFTSCHEMA HAR ÄNDRATS UNDER 
PÅGÅENDE ÖVERTIDS- OCH SKIFTBYTESFÖRBUD  

Arbetsgivaren har ensidigt ändrat                    mitt skiftschema eller             beordrat mig att förlänga skiftet. 

 

Arbetstagarens namn ____________________________________________ 

Tidpunkt / lista över ändrade arbetsskift ______________________________________________________ 
 

Specificerad motivering för given föreskrift (patientsäkerhet på allmän nivå är inte en specificerad motivering).  

___________________________________________________________________________________________ 
 

          Jag godkänner inte arbetsgivarens ensidiga ändring eller order om att fortsätta arbetet. På grund av 
arbetsgivarens tolkningsföreträde följer jag i alla fall ändringen samtidigt som jag förbehåller mig en 
möjlighet att i efterhand utreda om ändringen av skiftschemat eller ordern om förlängt skift gjordes i 
enlighet med kollektivavtal och/eller lag. 

 
____________________________________________ ____________________________________________ 
Arbetsgivare Arbetsplats 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Arbetsgivarens namn Arbetsgivarens namnteckning 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Arbetsgivarens ställning Telefonnummer 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Mejladress Ort och datum 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Arbetstagarens namn Telefonnummer 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Mejladress Medlemsnummer 

 
 
Ifylld blankett returneras till förbundet antingen per mejl edu@superliitto.fi eller per post 
 
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund  
Enheten för intressebevakning 
Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors 
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