
 

 

       
AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY:N JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY:N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN 2022 -2025 LIITE 1   
  
 
Seuraavilla määräyksillä poiketaan AVAINTES 2022-2025 työehtosopimuksen vastaavista 
jaksotyömääräyksistä. Määräykset tulevat voimaan 1.3.23 jälkeen alkavan seuraavan täyden 
työaikajakson alusta lukien:  
 
29 § Työajan sijoittaminen 
 
--- 

4 mom. 5-päiväinen työviikko 
  

Jollei toimintojen luonne muuta vaadi, työntekijän säännöllinen työaika sijoitetaan 5 
työpäivälle viikossa. Työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle pyritään 
antamaan 2 peräkkäistä vapaapäivää viikon aikana. 

 
Soveltamisohje  

 
Työvuorot suunnitellaan siten, että sunnuntai ja lauantai ovat mahdollisuuksien 
mukaan vapaapäiviä. 
 
Jaksotyössä tulisi kussakin työpisteessä pyrkiä antamaan työntekijöille sama määrä 
vapaapäiviä viikonloppuna tietyn ajanjakson kuluessa. 

 
Jaksotyössä työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle annetaan vähintään 
kaksi peräkkäistä vapaapäivää kolmen viikon aikana. Kaksi peräkkäistä 
vapaapäivää tarkoittaa kahta peräkkäistä kalenteripäivää. 
 
 

--- 
B3 JAKSOTYÖAIKA 

 
 
…. 
63 §  
…. 
 
2 mom. Säännöllinen työaika arkipyhäjaksolla 
 
 

Esimerkki 33 
 
▪ Jaksotyöaika, täysi työaika, 3 viikon työaikajakso, 4 arkipyhää 
▪ 3 viikon työaikajaksoon (3 x 38 h 15 min = 114 h 45 min), johon 
sisältyy 4 työaikaa lyhentävää arkipyhää (jouluaatto, joulupäivä, 



 

 

tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä), säännöllistä täyttä työaikaa 
lyhennetään 30 h 40 min (4 x 7 h 40 min = 30 h 40 min).  
▪ Ylityöraja on 84 h 5 min (114 h 45 min - 30 h 40 min)   
▪ Mikäli työtä tehtäisiin jaksolla yli 84 h 5 min, olisi se ylityötä. 

 

Esimerkki 34 
 
▪ Jaksotyöaika, osa-aikatyö, 3 viikon työaikajakso, 4 arkipyhää 
▪ Jos keskimääräinen säännöllinen osa-aikatyöaika on esimerkiksi  
19 h viikossa (täysi työaika 38 h 15 min), arkipyhälyhennys on  
pyöristettynä 3 h 50 min yhtä arkipyhää kohden  
(19 h : 5 = 3,8 h ≈ 3 h 50 min). 
▪ 3 viikon työaikajaksoon (3 x 19 h = 57 h), johon sisältyy 4 työaikaa  
lyhentävää arkipyhää (jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja 
uudenvuodenpäivä), säännöllistä osa-aikatyöaikaa lyhennetään 15 h 
10 min  
 (4 x 3 h 50 min).  
▪ Lisätyöraja on 41 h 50 min.  
▪ Mikäli työtä tehtäisiin jaksolla yli 41 h 50 min, olisi se  
lisätyötä täyden työajan ylityörajaan 84 h 5 min saakka ja sen jälkeen 
ylityötä.  
 

 
 
…. 

 
 
68 § Jaksotyöaika, yllättävä keskeytys arkipyhäjaksolla 
 
1 mom. Jaksotyöaika, ylityöraja täydessä työajassa 
 

Täyden säännöllisen työajan keskeytyessä yllättäen arkipyhäjaksolla keskeytyksen 
ulkopuolelle suunniteltu työaika osoittaa ylityörajan.  
Osa-aikatyössä keskeytyksen ulkopuolelle suunniteltu työaika osoittaa lisätyörajan. 
Osa-aikatyössä ylityöraja on sama kuin täyden työajan ylityöraja työajan 
keskeytyessä yllättäen arkipyhäjaksolla. 
 

 
 

Esimerkki 39 a 
 
▪ Täydessä työajassa 3 viikon työaikajakso, johon sisältyy yksi  
arkipyhä, keskeytyy yllättäen 3 päiväksi.  
▪ Muulle kuin keskeytysajalle on suunniteltu työaikaa 92 h. 
▪ Suunniteltu työaika, 92 h, osoittaa ylityörajan.  

 
 



 

 

2 mom. Jaksotyöaika, yllättävä keskeytys arkipyhäviikolla,  
työvuoroluettelo suunniteltu vajaaksi, lisä- ja ylityöraja 

 
Jos työvuoroluettelon työajassa on suunniteltu vapaa-aikana annettavaa 
työaikakorvausta, ylityörajan osoittaa työvuoroluetteloon muulle kuin 
keskeytysajalle suunniteltu työaika lisättynä suunnitellulla työaikahyvityksen 
määrällä. Saamatta jäänyt vapaa-aikakorvaus maksetaan tämän 
työehtosopimuksen 40 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 
 
69 § Jaksotyöaika, lisätyökorvaus  
 
1 mom. Jaksotyöaika, lisätyön määritelmä  
 

Lisätyötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää säännöllisen työajan, 
mutta ei ole ylityötä. 
 
Kalenterivuoden lisätyö, liite 4 
 
Työnantaja voi liitteen 4 mukaisesti tarjota työntekijälle kalenterivuosittain 
säännöllisen työajan lisäksi tehtävää muuta työtä 6 tuntia sekä osoittaa 6 tuntia 
osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä näistä 
lisätyötunneista. 
 
 

2 mom. Jaksotyöaika, lisätyökorvauksen määrä 
 
Lisätyökorvauksena maksetaan yksinkertainen tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta 
tai annetaan vastaava vapaa säännöllisenä työaikana. 

 
Soveltamisohje 

 
Osa-aikatyössä lisätyötä on säännöllisen osa-aikatyön ja ylityörajan välinen aika. 

 
 


