
Teen työaikani – 
tarvitsen vapaani
YHDESSÄ KOHTI REILUMPAA TYÖELÄMÄÄ



Ylityö on poikkeustilanne ja harmaa ylityö 
hyväksikäyttöä. Pidetään yhdessä kiinni 
oikeuksistamme. 

Lue lisää: superliitto.fi/tarvitsenvapaani

Hoitotyössä poikkeuksesta on 
tullut sääntö. Jatkuvat joustot 
ja ylityö eivät kuulu reiluun 
työelämään.

Työn ei kuulu olla koko elämäsi  
– sinulla on oikeus vapaa-aikaan.  



• Jos joustat koko ajan – et jaksa. 

• Tee vain oma suunniteltu vuorosi.

• Sinulla ei ole velvollisuutta olla vapaa-aikana 
työnantajan tavoitettavissa.

• Vuorokausilepo on säädetty työaikalaissa.

• Laatikaa yhdessä pelisäännöt työyhteisön 
hyvinvoinniksi.



• Sinulla on oikeus sanoa ei. 

• Ylitöistä voi kieltäytyä.

• Ota ylityö rahana tai seuraavassa  
jaksossa vapaana.

• Harmaaseen ylityöhön ei pidä  
suostua – se varastaa sinulta kahdesti:  
se on pois palkastasi nyt, ja se on pois tulevan 
eläkkeesi määrästä.



• Vastuun kantaa se, jolle se kuuluu: on työnantajan 
tehtävä huolehtia riittävästä henkilöstömäärästä.

• Työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta.

• Työnantajan tehtävä on hankkia sijaiset.

• Työaikalaki ja työehtosopimukset sitovat kaikkia.

• Yhdessä olemme vahvempia.  
Ota selvää oikeuksistasi ja  
jaa tietoa.



On pois palkasta tai 
korotetusta vapaa-ajan 

korvauksesta.

Vähentää eläkkeesi 
määrää.

On pois ansioon suhteutetuista 
etuisuuksista (sairausvakuutuksen 

päiväraha, vuorottelukorvaus, ansioon 
suhteutettu päiväraha ym.).

On työnantajan 
säästökeino  

(palkka ja työn-
antajamaksut).

Ei kirjata työaika-
kirjanpitoon ylityönä, 
eikä siten todennu 

ylityöksi.

Todellinen pysyvä henkilöstötarve jää 
piiloon. Sijaisjärjestelmiä ei pohdita.

Työ- ja yksityiselämän yhteen-
sovittaminen vaikeutuu jatkuvilla 

työvuoromuutoksilla.

Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun  
työpaikkakohtainen valvonta ei toimi.

HARMAAN YLITYÖN  
VAIKUTUKSIA



Tee ylityö näkyväksi.  
Älä suostu harmaaseen ylityöhön.
Harmaa ylityö on työtä, joka ylittää suunnitellun säännöllisen 
työajan. Se ei ole tavallista ylityötä, josta maksetaan ylityökorvaus. 

Käytännössä työnantaja siis pyytää sinua tekemään ylimääräisen 
vuoron tai ylimääräisiä tunteja. Samalla työnantaja ottaa listaltasi 
pois yhtä suuren määrän työtunteja jonain toisena päivänä 
samalla viikolla tai tasoittumisjaksolla. 

Tästä tuntien tasaamisesta seuraa, ettet saa korotettua korvausta 
venymisestäsi, koska ylityötä ei synny. Esimerkiksi jos teet joka 
listassa yhden ylimääräisen vuoron, jonka tunnit vähennetään 
samalla listalla pois toisesta päivästä, häviät vuoden aikana 
jopa yli 200 tunnin palkan!

Sinun ei siis kannata sopia harmaasta ylityöstä eikä työnantaja 
saa painostaa sinua sopimaan tuntien tasoittamisesta.



TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä  
kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja  
aloille opiskelevien ammattiliitto. 
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