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KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003–2004 

LIITE 5 

KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 

1 § Soveltamisala ja säännöllinen työaika 

Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan työaikalain 6 §:n mukaisesti järjestettyyn työhön, 
jota suoritetaan kaikkina vuorokauden tunteina viikon jokaisena päivänä ja jossa työ-
vuoron ja vuorokauden säännöllisen työajan pituus on 8 tuntia ja keskimäärin 36 tuntia 
viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona ja jossa työvuorot säännöllisesti vaih-
tuvat ja määräajoin muuttuvat. 

2 § Vuosityöaika 

1 mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: 

Vuosilomaoikeus Vuosityöaika 

28 vuosilomapäivää  1678,4 tuntia = 209,8 työvuoroa 
30 vuosilomapäivää  1664,0 tuntia = 208,0 työvuoroa 
38 vuosilomapäivää  1606,4 tuntia = 200,8 työvuoroa 

2 mom. Jos vuosiloman pituus ylittää tai alittaa edellä mainitut vuosiloman pituudet, vuotuinen 
työaika on kutakin ylittävää vuosilomapäivää kohden 7,2 tuntia edellä mainittuja vuosi-
työaikoja lyhyempi ja vastaavasti alittavaa vuosilomapäivää kohden 7,2 tuntia pitempi. 

3 mom. Työaika tasoittuu edellä mainittuihin vuosityöaikoihin viidessä vuodessa. 

4 mom. Vuosityöajat koskevat vain koko tasoittumisjakson keskeytymätöntä kolmivuorotyötä 
tekeviä. 

3 § Työvuorokauden ja työviikon alkaminen 

Työvuorokausi alkaa aamuvuoron alkaessa ja työviikko maanantaina aamuvuoron al-
kaessa. 

4 § 5-vuorojärjestelmä 

1 mom. Keskimäärin 36 tunnin viikoittainen työaika toteutetaan 5-vuorojärjestelmällä, tarpeen 
vaatiessa käytetään 4-vuorojärjestelmää. 

2 mom. Viranhaltijalle tai työntekijälle annetaan viikoittaisen vapaa-ajan ja viikon toisen vapaa-
päivän lisäksi seitsemää säännöllisenä työnä tehtyä työvuoroa kohden yksi ylimääräinen 
(8 tunnin) vapaapäivä työajan tasaamiseksi keskimäärin 36 tuntiin viikossa vuoden ai-
kana. Viikoittainen vapaa-aika, viikon toinen vapaapäivä ja ylimääräinen vapaapäivä on 
sisällytettävä vuosittain laadittavaan 5-vuorojärjestelmään. 

3 mom. Kalenterivuoden aikana tilapäisesti keskeytymättömässä kolmivuorotyössä olevalle vi-
ranhaltijalle tai työntekijälle annetaan ylimääräisiä vapaapäiviä edellä 2 momentissa sa-
notuin tavoin. Ylimääräisten vapaapäivien antamisajankohdista sovitaan paikallisesti. 
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Soveltamisohje 

5-vuorojärjestelmässä yhtä työtä hoitaa 5 henkilöä. Heistä 3 on työssä vuorokauden aikana ja 
2 vapaapäivillä.  

Vuosilomat kiertävät. 

5-vuorojärjestelmä rakentuu seuraavaan työtuntilaskelmaan: 

Mikäli laitos käy koko vuoden keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, on vuotuinen käyntiaika 

365 x 24 tuntia = 8760 tuntia 

5-vuorojärjestelmässä yhden vuoron vuotuinen työaika on 

8760 tuntia : 5 = 1752 tuntia eli 219 työvuoroa 

Koska koko tasoittumisjakson keskeytymättömässä kolmivuorotyössä työskentelevälle viranhalti-
jalle tai työntekijälle on sovittu vuosiloman pituudesta riippuva vuosityöaika, merkitään esimerkik-
si työntekijälle, jonka vuosilomaoikeus on 30 työpäivää ja vuotuinen työaika 1664 tuntia työvuo-
roluetteloon työvuoron sijaan vapaata seuraavasti: 

1752 – 1664 = 88 tuntia = 11 vapaavuoroa eli vuotuinen työvelvoite on yhteensä 219 – 11 = 208 
työvuoroa. 

Vastaavasti, jos vuosityöaika on 1678,4 tuntia tai 1606,4 tuntia, vapaavuoroja merkitään seuraa-
vasti: 

1752 – 1678,4 = 73,6 tuntia. 72 tuntia =9 vapaavuoroa, joten vuotuinen työvelvoite on yhteensä 
219 – 9 = 210 työvuoroa. Jäljelle jäävä 1,6 tunnin vapaavelka tasoitetaan viiden vuoden kulues-
sa. 

1752 – 1606,4 = 145,6 tuntia. 18 vapaavuoroa = 144 tuntia, joten vuotuinen työvelvoite on yh-
teensä 219 – 18 = 201 työvuoroa. Jäljelle jäävä 1,6 tunnin vapaavelka tasoitetaan 5 vuoden ku-
luessa. 

Työvuoroluettelo laaditaan käyttäen 20 vuorokauden jaksoja. Kussakin jaksossa on 12 työvuoroa 
sekä 8 vapaapäivää. Näin laaditussa työvuoroluettelossa tulee kunkin työntekijän viikoittaiseksi 
keskimääräiseksi työajaksi 33,6 tuntia, joka saadaan kun viikon käyntitunnit jaetaan työntekijöi-
den lukumäärällä eli 168:5 = 33,6 tuntia. Koska viikon keskimääräisen säännöllisen työajan tulee 
olla 36 tuntia jää keskimääräiseksi työntekijäkohtaiseksi "työvelaksi" 2,4 tuntia viikossa. Edellä 
mainitun vuoksi vuosilomat sijoitetaan työvuoroluetteloon sekä työvuorojen että vapaapäivien 
päälle siten, että vuotuiset työajat toteutuvat. Vuotuisen työajan tasoittumiseksi saattaa olla tar-
peen teettää täytevuoroja. 

Työvuoroluetteloa, loman sijoittamista ja kiertoa koskevat mallit ovat tämän liitteen lopussa. 

Keskeytymättömän kolmivuorotyön yleiset edellytykset täyttävät muunkinlaiset työvuoroluettelot 
ovat mahdollisia. 

5 § Työajan veroiset poissaolot 

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä tehdyiksi säännöllisiksi työvuoroiksi lasketaan 
vuosilomaa lukuun ottamatta sellaiset poissaolopäivät, joilta viranhaltijalla tai työnteki-
jällä on oikeus palkkaan sekä kerrallaan enintään 7 kalenteripäivän pituiset työnantajan 
luvalla pidetyt palkattomat poissaolopäivät. 
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6 § Muussa työaikamuodossa työskentelyn vaikutus vuosityöaikaan 

Vuosityöaikaa pidennetään 1 työvuorolla (8 tunnilla) jokaista muussa työaikamuodossa 
työskenneltyä 136 tuntia kohti. 

7 § Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt 

1 mom. Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto tai muuksi päiväksi kuin 
lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäi-
syyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä eivät lyhennä vuosityöaikaa, vaan kul-
takin edellä mainitulta päivältä maksetaan 7,2 tunnin korottamaton tuntipalkka myös sil-
loin, kun viranhaltija tai työntekijä on ollut työvuoroluettelon mukaan työstä vapaana 
edellyttäen, että viikon säännöllinen työaika on täysimääräinen. 

Soveltamisohje 

Mikäli viranhaltijan tai työntekijän puheena olevan arkipyhän tai aattopäivän sisältävän viikon 
säännöllinen työaika on jäänyt vajaaksi äitiys-, sairaus- tai vuosiloman vuoksi, ei viikon säännöl-
lisen työajan kuitenkaan katsota jääneen tällaisen syyn takia vajaaksi. 

2 mom. Mikäli se laitoksen toiminnan kannalta kuitenkin on tarkoituksenmukaista, voidaan vaih-
toehtoisesti antaa 1 momentissa tarkoitettu päivä vapaana. Tällöin ei 1 momentissa tar-
koitettua rahakorvausta makseta. 

8 § Aattokorvaus 

Pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana 
jouluaattona klo 00.00–18.00 tehdyiltä työtunneilta maksetaan aattokorvauksena varsi-
naisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa–aika. 

9 § Yli- ja lisätyön määritelmä ja korvaaminen 

1 mom. Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia. 

Vuorokautisen ylityön 2 ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka 
ja 100 %:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta vuorokautiselta ylityötunnilta. 
Korvaukset voidaan suorittaa myös antamalla vastaava vapaa-aika. 

2 mom. Siirtymäviikon ylityöraja 

Mikäli keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevä vaihtaa kesken viikkoa vuorosta toiseen, 
pidetään viikkoylityötä määritettäessä perustana sen työvuoroluettelon mukaista viikko-
tuntimäärää, jonka mukaan viranhaltija tai työntekijä on tällaisen viikon aikana työsken-
nellyt eniten. Tätä menettelyä noudatetaan myös siirryttäessä kesken viikkoa keskeyty-
mättömästä kolmivuorotyöstä päivätyöhön tai päinvastoin. 

Viikkoylityön 5 ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka ja 100 
%:lla korotettu tuntipalkka kultakin seuraavalta viikkoylityön tunnilta. Korvaukset voidaan 
suorittaa myös antamalla vastaava vapaa-aika. 

3 mom. Vuoroylityötä on työ, jota tehdään tasoittumisjakson aikana vuorolisätyön lisäksi ja joka 
ei ole vuorokautista ylityötä. 
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Vuoroylityöltä maksetaan100 %:lla korotettu tuntipalkka. Korvaus voidaan suorittaa 
myös antamalla vastaava vapaa-aika. 

4 mom. Vuorolisätyöksi katsotaan työvuoroluettelon mukaisina vapaapäivinä tehdyt työtunnit, 
joita ei ole ennalta merkitty täytevuoroiksi ja jotka eivät ylitä 104 tuntia tasoittumisjakson 
kuluessa.  

Vuorolisätyöajalta maksetaan 65 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava va-
paa-aika. 

10 § Työvuoroluettelo 

1 mom. Työvuoroluetteloa on noudatettava, jollei ole perusteltua syytä sen muuttamiseen. Muu-
tokseen on pyrittävä mikäli mahdollista hankkimaan asianomaisen viranhaltijan tai työn-
tekijän suostumus ja asiasta on joka tapauksessa mahdollisimman pian ja olosuhteisiin 
soveltuvalla tavalla ilmoitettava sille, jota muutos koskee. Työtuntien muodostuminen 
ylityöksi tai vuorolisätyöksi ei ole perusteltu syy työvuoroluettelon muuttamiselle. 

2 mom. Jos viranhaltija tai työntekijä pakottavan esteen vuoksi ei voi saapua vuorollaan työhön, 
hänen on mahdollisimman pian saatettava asia esimiehensä tietoon. Työvuorosta pois 
jäävän tai jääneen tilalle pyritään saamaan ensisijaisesti muu kuin työvuoronsa juuri lo-
pettanut viranhaltija tai työntekijä. 

11 § Tuntipalkan sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten laskeminen  
ja niiden suorittamisajankohta 

Tuntipalkan laskeminen 

1 mom. Yli-, lisä-, sunnuntai-, lauantai-, aatto-, vapaavuoro- ,vuoroylityön ja vuorolisätyön raha-
korvauksen laskemiseksi tarvittava tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuukauden 
varsinainen palkka luvulla 158. 

2 mom. Vuorotyölisänä maksetaan iltavuorosta 15 %:n ja yövuorosta 30 %:n suuruinen 1 mom. 
mukaan laskettu rahakorvaus.  

Työntekijät 

Työntekijällä vuorotyölisä lasketaan mukaan tuntipalkkaan, jota korotetaan 50, 65 tai 
100 prosentilla, mikäli ylityötä, vuoroylityötä, vuorolisätyötä tai sunnuntaityötä suorite-
taan sellaisena ajankohtana, jolta maksetaan vuorotyölisää. 

Korvausten suorittamisajankohta 

3 mom. Korvaus on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan 
kalenterikuukauden aikana. 

12 § Vuosiloma 

1 mom. Viranhaltija tai työntekijä, joka työskentelee pysyvästi keskeytymättömässä kolmivuoro-
työssä ja jonka työaika määräytyy vuosityöaikana ansaitsee täysimääräisen vuosiloman. 

2 mom. Vuosilomaa annettaessa vuorokauden lasketaan alkavan edellä 3 §:ssä tarkoitettuna 
ajankohtana. 
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3 mom. Paikallisesti voidaan sopia luottamusmiehen kanssa siitä, että vuosiloma merkitään al-
kavaksi vasta yövuoron päättymistä seuraavan työvuorokauden alusta. 

13 § KVTES:n työaikaluvun määräysten soveltaminen 

Sen lisäksi, mitä tässä liitteessä on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sovelletta-
vasta työajasta määrätty, noudatetaan soveltuvin osin KVTES:n työaikaluvun määräyk-
siä. 

Tämän liitteen 7 §:n, 8 §:n, 9 §:n ja 11 §:n määräykset ovat samansisältöiset kuin 
KVTES:n voimassa olevat vastaavat määräykset ja niitä muutetaan KVTES:n mainittu-
jen määräysten mahdollisia muutoksia vastaavasti. 


