
Jag har min arbetstid  
– och behöver min fritid
TILLSAMMANS MOT ETT RÄTTVIST ARBETSLIV



Övertidsarbete är ett undantagstillstånd och  
grå övertid är exploatering. Låt oss tillsammans  
hålla fast vid våra rättigheter.

Läs mera: superliitto.fi/minfritid

Inom vårdbranschen har 
undantaget blivit regel.  
Ständigt flexande och 
övertidsarbete hör inte  
hemma i ett rättvist arbetsliv. 

Arbetet skall inte utgöra hela  
ditt liv. Du har rätt till fritid.



• Om du flexar hela tiden orkar du inte.

• Gör endast det arbetsskift du har inplanerat.

• Det är inte din skyldighet att på fritiden vara 
anträffbar för din arbetsgivare.

• Dygnsvilan är stadgad i lagen om arbetstid.

• Gör tillsammans upp spelregler, för 
arbetsgemenskapens välmåendes skull.



• Du har rätt att säga nej.

• Du kan tacka nej till övertidsarbete.

• Ta ut din övertid som pengar eller  
ledighet under nästa arbetsperiod.

• Gå inte med på grå övertid –  
det stjäl dubbelt av dig: det påverkar  
din lön negativt nu och också din  
kommande pension.



• Ansvaret bärs av den som ansvaret tillhör: arbetsgivarens 
uppgift är att se till att bemanningen är tillräcklig.

• Arbetsgivaren ansvarar för patientsäkerheten.

• Det är arbetsgivarens uppgift att skaffa vikarier.

• Lagen om arbetstiden och kollektiv- 
avtalet gäller för alla.

• Tillsammans är vi starkare.  
Ta reda på dina rättigheter  
och sprid kunskapen.



Påverkar negativt 
lönen eller den förhöjda 

fritidsersättningen.

Minskar på din 
pension.

Påverkar negativt inkomstrelaterade 
förmåner (sjukförsäkringens 

dagpenning, alterneringsersättning, 
inkomstrelaterad dagpenning m.m.)

Är arbetsgivarens 
inbesparningsmetod 

(lön och arbets-
givarens avgifter).

Nedskrivs inte som  
övertid i arbetstids-

bokföringen, och kommer 
inte därmed fram som 

övertidsarbete.

Det verkliga konstanta behovet  
av personal märks inte. 

Vikariesystem övervägs inte.

Koordineringen av fritiden och 
arbetslivet blir svårare på grund  
av förändringarna i arbetsskiften.

- Förminskar avtalsverksamhetens trovärdighet, då 
uppföljningen på arbetsplatsen inte fungerar.

EFFEKTER AV GRÅTT 
ÖVERTIDSARBETE



Gör övertidsarbetet synligt.  
Gå inte med på grått övertidsarbete.

Grått övertidsarbete är arbete, som överskrider den planerade 
regelbundna arbetstiden. Det är inte vanligt övertidsarbete,  
för vilket övertidskompensation betalas.

I praktiken blir du tillfrågad av arbetsgivaren att göra ett 
extraskift eller extratimmar. Samtidigt tar arbetsgivaren bort 
en motsvarande mängd arbetstimmar från ett annat skift den 
veckan eller listan.

Från detta utjämnande av arbetstimmar följer att du inte får en 
förhöjd ersättning för ditt flexande, eftersom inga övertidstimmar 
uppstår. Om du till exempel i varje arbetslista gör ett extraskift, 
vars timmar tas bort från en annan dag på samma lista, 
förlorar du över 200 timmars lön!

Det lönar sig alltså inte att avtala om grått övertidsarbete och 
arbetsgivaren får inte pressa dig till utjämning av arbetstimmar.



ARBETE NÄRA MÄNNISKAN
SuPer är Finlands största fackförbund för personer  
som avlagt examen på andra stadiet inom social- och 
hälsovårdsbranschen och inom fostran av barn och  
unga samt för studerande inom dessa branscher. 

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH  
PRIMÄRSKÖTARFÖRBUNDSUPER RF

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors

tel. 09 2727 910
fax 09 2727 9120
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