
Jo riittää liika jousto ja kiltteys. 

Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.



Työajoilla on suuri 
merkitys työntekijän 
työhyvinvoinnille ja työssä 
jaksamiselle. Tähän esitteeseen on 
koottu työaikaa koskevia, kaikkiin 
sosiaali- ja terveydenhoitoalan 
työpaikkoihin soveltuvia 
määräyksiä ja ohjeita. Hoitoalalla 
pääasiassa käytettävä jaksotyö on 
työnantajan näkökulmasta hyvinkin joustava 
työaikamuoto, mutta hoitohenkilökunnan on 
pidettävä huoli siitä, ettei se jousta liikaa! 
Omista oikeuksista on pidettävä kiinni!

Työntekijöiden työaikasuojelu perustuu EU:n työ-
aikadirektiiviin ja Suomen työaikalainsäädäntöön, joissa rajoitetaan enim-
mäistyöaikaa ja asetetaan vaatimuksia lepoajoille. Työaikalaki edellyttää, 
että työnantaja kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tehdyt työtunnit, ylityö-
tunnit ja niistä maksettavat korvaukset työntekijöittäin. Työvuoroluettelo 
toimii työaikakirjanpitona. Samalla se toimii palkanmaksun perusteena 
ja tehtyjen työtuntien todisteena sekä dokumenttina oikeusturvakysymys-
ten ratkomisissa. Tarkempia alakohtaisia työaikasäännöksiä on työpai-
koilla noudatettavissa työehtosopimuksissa.

Työaikajärjestelmä
Työnantaja valitsee toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tar-
koituksenmukaisimman työaikamuodon. Yleisimmät työaikamuodot ovat 
yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyöaika. Työnantaja päättää myös 
lepoajoista työvuoron sisällä ja siitä, milloin työvuorot alkavat ja milloin ne 
päättyvät.

Yleissäännös työajasta
Työntekijän säännöllinen työaika voi olla työaikalain mukaan enin-

tään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Säännöllinen 
työaika kuitenkin vaihtelee työehtosopimuskohtaisesti. Esi-

merkiksi kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa 
(KVTES) se on enintään 9 tuntia /vrk ja 38 h 15 minuuttia/

viikko, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa 
(SOSTES) 8 tuntia/vrk ja 38 h 20 minuuttia/viikko, terveyspal-

velualan työehtosopimuksessa (TPTES) 9 tuntia/vrk ja 38 h 15 
minuuttia/viikko ja palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtoso-

pimuksessa (PTY) 9 tuntia/vrk ja 38 h 15 minuuttia/viikko.

Jaksotyö
Jaksotyötä voidaan tehdä vain työaikalain 7 §:ssä luetelluissa töissä, 

kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koko vuorokauden toimivissa 
lasten päiväkodeissa, kesäsiirtoloissa, huolto- ja muissa vastaavissa 
laitoksissa sekä vankiloissa ja kotitaloustyössä.

Säännöllisestä täydestä työajasta jaksotyössä on sovittu työehtosopi- 
muksilla. Säännöllinen täysi työaika vaihtelee työehtosopimuskohtaisesti, 
esimerkiksi KVTES:ssä, TPTES:ssä  ja PTY:ssä se on 114 h 45 minuuttia/ 
3 viikkoa ja SOSTES:ssa 115 h/3viikkoa.

Jaksotyön tasoittumisjakso

Työajan tasoittumisjärjestelmä laaditaan yleensä kolmen tai kuuden viikon 
tasoittumisjaksoksi. Jaksotyössä työajan pituudet kuitenkin vaihtelevat 
tasoittumisjakson aikana työehtosopimusmääräysten rajoissa.
Jaksotyön joustomahdollisuuksia on lisätty työaikalaissa. 



Tasoittumisjakso voidaan järjestää työn tarkoituksenmukaisuuden 
tai työntekijöille epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttämiseksi 
niin, että se on esimerkiksi kahden toisiaan seuraavan kolmen viikon 
ajanjakson aikana 2 x säännöllinen työaika. Työaika ei saa kuitenkaan 
kummankaan kolmen viikon aikana ylittää 128 tuntia. Työaikaa lyhen- 
tävien arkipyhävapaiden antamiseksi voi tällainen pidempi työaikajakso 
olla tarkoituksenmukainen tai jo pelkästään yötyötä tekevien työaikojen 
järjestämiseksi.

Työvuorot
Työnantajan tulee kohdella tasapuolisesti työntekijöitä työvuorojen 
suunnittelussa, viikonloppuvapaiden antamisessa ja työntekijöiden 
toiveiden toteuttamisessa.

Työviikko ja jakso alkavat sunnuntai-maanantai välisenä yönä kello 00.00, 
ellei toisin ole sovittu.

Työnantajan tulee sijoittaa työvuorot viidelle työpäivälle viikossa, jollei 
toimintojen luonne muuta edellytä. Tavoitteena on kaksi peräkkäistä 
vapaapäivää viikossa. Työaikalain mukaan jaksotyössä voi olla enintään 
7 yötyövuoroa peräkkäin.

Jaksotyön työvuoron enimmäispituus määritellään työehtosopimuksessa. 
Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen, ellei perustellusta syystä muuhun 
järjestelyyn ole tarvetta. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule käyttää, ellei 
työntekijä tätä halua tai ellei tähän ole perusteltua syytä.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon 
viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkamista, jonka jälkeen 
sitä voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai joidenkin  
työehtosopimusten mukaan myös painavasta syystä. Muutokset 
työvuoroluetteloon tehdään esimiehen kanssa sopimalla.

Lepotauot
Päivittäinen lepoaika annetaan 6 tuntia pidemmissä työvuoroissa tai 
työehtosopimuksen mukaisesti. Lepotauko on vähintään puoli tuntia 
omaa aikaa, jolloin on oikeus poistua työpaikalta. Jos työntekijällä ei ole 
tosiasiassa mahdollisuutta poistua ruokatunniksi työpaikalta (erityisesti 

jaksotyössä), on hänellä oikeus ruokailla työaikana 
joutuisasti 15-20 minuuttia. Tämä ruokailuaika 
luetaan työajaksi. Päivittäistä lepotaukoa ei 
saa sijoittaa välittömästi työvuoron alkuun eikä 
loppuun.

Kahvitauoista on sovittu työehtosopimuksilla tai 
työnantajakohtaisesti.

Vuorokausilepoaika on määritelty työaikalaissa. 
Jaksotyössä työvuoron alusta lukien 24 
tunnin kuluessa on oltava yksi keskeytymätön 
vähintään 9 tunnin lepoaika.

Työntekijälle on työaikalain mukaan annettava 
kerran kalenteriviikossa (ma – su)  vähintään 35 
tuntia kestävä keskeytymätön vapaa-aika, joka 
mahdollisuuksien mukaan sijoitetaan sunnuntain 
yhteyteen. Viikoittainen vapaa voidaan järjestää 
keskimääräiseksi 35 tunnin vapaa-ajaksi 14 vuorokauden ajanjakson 
aikana. Vapaa-ajan tulee olla tällöinkin kuitenkin vähintään 24 tuntia tai 
työehtosopimuksen mukainen tuntimäärä/viikko.

Työaikakorvaus
Työaikakorvaukset, kuten sunnuntaityö-, iltatyö-, lauantaityö-, aattotyö- ja 
yötyökorvaukset, käyvät yksityiskohtaisesti ilmi kulloinkin voimassa ole-
vasta työehtosopimuksesta.

Varallaolo
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijän on oltava asunnos-
saan tai muualla tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kut-
sua töihin. Varallaolosta voidaan sopia työsopimuksessa tai aina erikseen 
tapauskohtaisesti. Varallaolosta sovittaessa on samalla sovittava siitä 
maksettavasta korvauksesta. Varallaoloaikaa ei lueta työajaksi. Varalla-



olon pituus ja sen toistuvuus eivät saa 
haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-

ajan käyttöä. Mikäli työpaikalla pitää olla läsnä 
yöaikaan, on tämä työaika normaalia työaikaa 
eikä varallaoloa.

Hätätyö
Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työ-
aikalain 21 §:ssä. Kysymyksessä on hätätilanne, jossa 

poiketaan normaaleista enimmäistyöaikoja ja lepoaikoja 
koskevista rajoituksista. Hätätyötä voidaan teettää vain, jos kyseessä on 
ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa 
keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, 
terveyden tai omaisuuden eikä työtä voida siirtää myöhemmin suoritet-
tavaksi. Hätätyö saa kestää enintään 2 viikkoa. Hätätyöstä pitää viivytyk-
settä tehdä kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Hälytystyö
Hälytystyötä on työ, jossa työntekijä työpaikalta poistuttuaan kutsutaan 
(hälytetään) vapaa-ajalta työhön. Työhön saapumisen pitää tapahtua 
työehtosopimusten mukaisessa ajassa hälytyksestä, jotta työntekijä on 
oikeutettu vähintään työehtosopimuksessa sovittuun korvaukseen.

Lisätyö
Työntekijän työaika voi olla työaikalain tai työehtosopimusten enimmäis-
määriä lyhyempi. Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, joka ylittää työntekijän 
kanssa sovitun työajan, mutta ei ylitä lain tai työehtosopimusten mukais-
ta enimmäistyöaikaa. Lisätyötä voi syntyä esimerkiksi osa-aikatyössä 

täyteen työaikaan asti tai arkipyhäviikoilla arkipyhälyhennyksen verran. 
Lisätyö korvataan yksinkertaisena tuntipalkkana tai vastaavana vapaa-
aikakorvauksena työehtosopimusten mukaisesti.

Ylityö
Ylityö on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehtävää 
työtä, joka ylittää työehtosopimuksen mukaisen vuorokautisen tai 
keskimääräisen viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan. Työaikalain 
mukaan ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia 4 kuukauden 
aikana ja 250 tuntia vuodessa. Lisäylityötä voidaan tehdä kirjallisesti 
sopimalla lisäksi 80 tuntia vuodessa, mutta 138 tunnin rajaa ei saa ylittää 
minkään 4 kuukauden jakson aikana vuodessa.

Jaksotyössä ei erotella vuorokautista eikä viikoittaista työaikaa, joten 
jaksotyössä on ainoastaan jakson ylityötä. Ylityön määrä selviää vasta 
tasoittumisjakson päätyttyä eli kun esimerkiksi kolmen viikon tai kuuden 
viikon jakso on jo päättynyt.

Ylityöstä on työehtosopimusten sekä työaikalain mukaan maksettava 
korotettu korvaus. Kunta-alalla työnantaja saa päättää, korvataanko ylityö 
korotettuna vapaa-aikana vai korotettuna rahapalkkana. Yksityissektorilla 
ylityöt korvataan rahalla, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi asiasta 
toisin. Super ry suosittelee ylityökorvausten ottamista rahakorvauksena.

Yleistyöajassa syntyy vuorokautista ja viikoittaista ylityötä, joiden 
korvaukset menevät työehtosopimusten mukaisesti.

KEINOJA EDISTÄÄ OMAA JAKSAMISTA

1. Vältä ”harmaata ylityötä”
Nimityksellä ”harmaa ylityö” kuvataan työtä, jota tehdään suunnitellun 
työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä, koska ylimääräisinä tehdyt työ-
tunnit tasataan saman työaikajakson aikana vähentämällä suunniteltuja 
työvuoroja ylimääräisesti tehdyn työajan verran. Harmaata ylityötä on 
myös se työaika, joka tehdään ennen suunnitellun työvuoron alkamista tai 
sen päättymisen jälkeen (esimerkiksi 5-10 minuuttia) ilman että sitä mer-
kitään työvuoroluetteloon. Kaikki muutokset pitää merkitä työvuoroluette-
loon. Myös työajan alitukset pitää merkitä työvuoroluetteloon.



Esimerkki harmaasta ylityöstä  

Suunniteltu työaika 40 h + 40 h + 34 ¾ h = 114 ¾ 
Toteutunut työaika (40 h + 8 h) + 32 h + 34 ¾ h = 114 ¾ 
Jakson ensimmäisellä viikolla on tehty 8 tuntia ylimääräistä työtä, joka 
on tasattu seuraavan viikon työtunteja vähentämällä (40 h - 8 h = 32 
h), jolloin jaksolle ei synny ylityötä. Rahallisesti menetys on 11 €:n 
tuntipalkalla laskettuna 50 % ylityökorvauksena 8 x 11 € = 88 € + 50 % x 
88 € = 132 €.

Vastaavasti ylityöstä tuleva korotettu vapaa-aikakorvaus seuraavalla 
työaikajaksolla olisi ollut 12 h.

Harmaan ylityön vaikutuksista on hyvä tietää seuraavaa:

1.  On pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajan korvauksesta.

2.  On pois eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

3.  On pois ansioon suhteutetuista etuisuuksista (sairausvakuutuksen   
 päiväraha, vuorottelukorvaus, ansioon suhteutettu päiväraha yms.).

4.  On työnantajan säästökeino (palkka ja työnantajamaksut).

5.  Ei kirjata työaikakirjanpitoon ylityönä. Ei siten todennu ylityöksi.

6.  Todellinen pysyvä henkilöstötarve jää piiloon. On vaikeaa perustella   
 henkilöstön tarvetta.

7.  Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvilla   
 työvuoromuutoksilla.

8.  Varahenkilöstöjärjestelmän käyttömahdollisuutta ei pohdita.

9.  Sijaisjärjestelmiä ja ”sijaispankkeja” ei pohdita.

10. Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun työpaikkakohtainen   
 valvonta ei toimi. 

2. Työaika-autonomia
Työaika-autonomialla tarkoitetaan yhteisöllistä työvuorojen 
suunnittelukäytäntöä, jossa jokainen työntekijä suunnittelee 
omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. 
Työntekijällä on vapaus ja vastuu suunnitella omat työvuorot 
yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja olemassa olevien reu-
naehtojen puitteissa. Työaika-autonomian reunaehdot 
ovat noudatettava työehtosopimus, työaikalaki, 
paikalliset sopimukset sekä yksikön toiminta. Pe-
lisääntöjen avulla varmistetaan toimintojen sujumi-
nen sekä se, että työvuorosuunnittelu on oikeuden-
mukaista ja tasapuolista. 

Osallistuminen omien työvuorojen suunnitteluun 
helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, 
koska jokainen työntekijä voi suunnitella mahdollisuuksien 
mukaan omaa elämäntilannetta palvelevia työvuoroja. 
Omaan työhön vaikuttamisen on todettu parantavan 
työhyvinvointia.

Autonominen työaikasuunnittelu vaatii työntekijöiden ja esimiehen välistä 
luottamusta sekä tietoa vaadittavasta henkilöstön määrästä ja osaamisen 
tarpeista kussakin työvuorossa. Työaika-autonomia edellyttää ergonomi-
sen työvuorosuunnittelun periaatteiden tuntemista sekä tietoa ja ymmär-
rystä siitä, miten työajat vuorotyössä vaikuttavat hyvinvointiin.

Työaika-autonomiaan siirtyminen mahdollistaa joustavan työajan käytön 
ja tasapuolisen ja oikeudenmukaisen työvuorosuunnittelun. Lisäksi tarvi-
taan neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, erilaisten yksilöllisten, yhteisöllis-
ten ja toiminnan tarpeiden yhteensovittamista, sekä jokaisen yksittäisen 
työntekijän vastuunottoa työyhteisön toimivuudesta ja kehittämisestä. 
Esimiehen tehtävä on tukea ja ohjata henkilöstöään työvuorosuunnit-
telussa. Esimiehen rooli muuttuu työvuorojen suunnittelijasta työvuoro-
suunnitelman hyväksyjäksi ja pelisääntökeskustelun ohjaajaksi. Hänen 
tehtävänään on vastata siitä, että työvuorosuunnitelma tukee työyksikön 
toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

ÄLÄ SUOSTU 

”HARMAASEEN 

YLITYÖHÖN”!



11.  Viikoittainen vapaa-aika on yhdenjaksoinen.
12.  Vältetään peräkkäisiä hankalia työvuoroja.
13.  Vapaapäivät pääsääntöisesti yövuoron jälkeen.
14.  Mitä pidemmäksi ajaksi vuorolista tehdään, sen parempi.

Lisätietoa työaika-autonomiasta ja ergonomisesta työaikajärjestel-
mästä: 
www.superliitto.fi 
www.ttl.fi 
Härmä, M (toim) 2000: Toimivat ja terveet työajat. Työterveyslaitos. 
Sosiaali- ja terveysministeriö. Työministeriö. Helsinki.

4. Pidä kiinni oikeudesta vapaa-aikaan!
Työntekijä sitoutuu työsopimuksessaan olemaan työnantajan käytössä 
työsopimuksessa sovitun työajan. Tämän sovitun ajan yli menevän ajan 
käytöstä päättää työntekijä itse. Hoitoalalla asia tuppaa välillä jatkuvi-
en vuoronmuutosten ja ylitöiden tekemisen takia unohtumaan. Riittävä 
palautuminen työvuorojen välillä ja mahdollisuus yksityiselämään ovat 
kuitenkin edellytyksiä työkyvyn säilymiselle ja työntekijöiden hyvinvoin-
nille. Inhimilliset työolot ja työajat edesauttavat työntekijöitä myöskin 
jaksamaan työelämässä eläkeikään asti. Oman jaksamisesi kannalta on 
tärkeää, että pidät kiinni oikeudestasi riittävään vapaa-aikaan! On hyvä 
muistaa, että:

• ylityön tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista! Työnantaja ei voi 
pakottaa työntekijää ylityöhön vastoin tämän joka kerta erikseen antamaa 
suostumusta.

• työvuorojen vaihtamisessa on noudatettava työehtosopimuksissa sovit-
tuja ehtoja.

• aina ei tarvitse olla tavoitettavissa!

Työaika-autonomiaan siirtymisen on todettu parantaneen työntekijöi-
den työhyvinvointia, koska 
+  järjestelmä lisää omia vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin.
+  päätöksenteko on koettu aikaisempaa oikeudenmukaisempana.
+  esimiestuen on koettu lisääntyneen.
+  yhteisöllisyyden ja työyhteisön ilmapiirin on koettu parantuneen.
+  työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on mahdollistunut aiempaa  
 paremmin.

3. Ergonominen työaikajärjestelmä (A-I-Y-V-V)

Vuorotyö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kuormittavaa. Vuo-
rotyöstä muodostuvia haittoja voi vähentää mm. työvuorosuunnittelulla, 
jolloin mietitään työvuorojen ajoitus ja pituus, kiertonopeus ja -suunta. 
Ergonomisen työaikajärjestelmän tavoitteena on työntekijöiden hyvinvoin-
nin, toimintakyvyn ja terveyden tukeminen sekä työn ja levon sopiva vuo-
rottelu. Ergonomisella työaikajärjestelmällä tuetaan työstä palautumista 
työpäivän ja työjakson jälkeen. Sillä tuetaan myös riittävää vapaa-aikaa ja 
riittävää unta sekä vältetään liiallisen kuormituksen kasaantumista työnte-
kijälle. Ergonomisella työaikajärjestelmällä on myönteinen vaikutus tervey-
teen, koska se tukee ihmisen luonnollista vuorokausirytmiä. 

Seuraavat työvuorosuositukset auttavat suunnittelemaan                 
hyvinvointia tukevia työvuoroja vuorotyöhön:

1.  Toteuttaminen vaatii riittävän määrän työntekijöitä.
2.  Nopea säännöllinen vuorokierto eteenpäin aa-ii-y(y)-vv.
 + järjestelmä sopii paremmin luonnollisen vuorokausirytmin kanssa.
 + vuorojen väliin jäävä vapaa-aika on lähes 24 h, jolloin mm. unen   
    laatu on parempi ja sydäninfarktin riskitekijät pienempiä.
3.  Työvuoron pituus on pääsääntöisesti 8 – 10 tuntia.
4.  Vuorojen välillä toteutuu vuorokautinen lepoaika.
 + kun vuorojen väliin jää 10 – 12 h vapaata, työstä ehtii elpyä.
5.  Vältetään yksittäisiä työvuoroja.
6.  Vältetään yksittäisiä vapaapäiviä.
7.  Yövuoroja enintään 2 - 3 peräkkäin (2 on suositus) ja vakituista 
 yötyötä tulee olla mahdollisimman vähän.
8.  Yövuoron jälkeen tulee olla vähintään 2 vapaapäivää.
9.  Jatkuvan yötyön tulee perustua vapaaehtoisuudelle.
10.  Peräkkäisiä työvuoroja tulisi olla enintään 5 – 7 / Enintään 48 h työ-  
 jaksot.



Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki

vaihde: (09) 2727 910
faksi: (09) 2727 9120

www.superliitto.fi

 Muistilista:

  • Tasapuolisuus työvuorosuunnittelussa

  • Yhdenjaksoinen työvuoro – ei pätkitä!

  • Vapaapäivät peräkkäin

  • Työvuorotaulukot tietoon viimeistään                   

     viikkoa ennen työaikajakson alkua 

  • Suunniteltuja työaikoja noudatetaan

  • Työaikakorvaukset rahana –                                             

     kerrytät eläkettä

  • Eteenpäin kiertävät listat

  • Ei kiitos ”harmaalle ylityölle”!

SuPer ry
Edunvalvontayksikkö

6 
/ 

20
13


