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KVTES:n määräysten muutokset 

II LUKU PALKKAUS YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

– – – 

8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät 

1 mom. Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimi-
valtainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon teh-
tävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luon-
teen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä. 

Soveltamisohje  

Kun laaditaan tehtäväkuvauksia tehtävän vaativuuden arviointia varten, 
huomioidaan, mitä 9 § 1 mom. soveltamisohjeen 1–3 kohdissa on to-
dettu. Kaikissa hinnoittelun ulkopuolisissa ryhmissä ei kuitenkaan ole 
mahdollista käyttää samoja vaativuustekijöitä, joita palkkahinnoitteluissa 
olevien osalta käytetään. Työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta 
päättäessään käytettävä harkintavaltaansa siten, että tehtävien vaati-
vuus otetaan mahdollisimman objektiivisesti huomioon. Tehtäväkohtai-
sen palkan tasoon vaikuttavat tehtävien vaativuuden lisäksi mm. paikka-
kunnan ja ao. ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan noudat-
tamat palkkapoliittiset periaatteet.  

Työnantajan pitää huolehtia siitä, että palkkahinnoittelun ulkopuolisten 
tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa niihin palkkahinnoitte-
lukohtiin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, joita voidaan 
tehtävien luonteen vuoksi käyttää ns. viiteryhmänä. 

Palkkahinnoittelun ulkopuolisista viranhaltijoista ja työntekijöistä voidaan 
tarvittaessa muodostaa omia ryhmiä tehtävien vaativuuden arviointia sil-
mälläpitäen silloin, kun kyseessä on samankaltainen työ.   

Palkkahinnoittelun ulkopuolinen voi olla myös esim. viranhaltija/työnte-
kijä, joka osittain tekee toimistoalan palkkahinnoittelukohdan 01TOI060 
tehtäviä ja osittain palkkahinnoittelukohdan 01ASI040 tehtäviä.   

Tätä määräystä voidaan soveltaa myös 17 §:n mukaiseen työnantajan 
edustajaan. 
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III LUKU TYÖAIKA 
 

SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAT 
 

7 § Yleistyöaika 

Säännöllinen työaika 

1 mom. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 45 
minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää 
myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia enintään 6 viikon ajan-
jaksossa. 

Soveltamisohje 

Viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, 
kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tällöinkin 2–4 viikon tasoittumis-
jakso on yleensä riittävä. Työvuoroluettelo on pääsääntöisesti laadittava 
koko tasoittumisjaksoksi ja sitä on noudatettava siten kuin 30 §:ssä on 
tarkemmin määrätty. Työajan tasoittumisjärjestelmästä on määräykset 
29 §:ssä. 7 ja 8 §:ssä tarkoitetussa työssä noudatetaan myös tasoittu-
misjaksossa vuorokautisia ja viikoittaisia lisä- ja ylityörajoja (ks. tarkem-
min 14, 15 ja 23 §), jollei paikallisesta sopimuksesta muuta aiheudu.  

Soveltamisohje (7. 8, 9 ja 10 §) 

Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014-2016 mukaisesta 
työajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi 
yhtenä päivänä.  

Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia ta-
soittumisjaksoja taikka sopimalla 3 §:n mukaisella sopimuksella tavan-
omaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Pidempi tasoittumisjakso mah-
dollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä 
yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella työvuoroluet-
teloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään tavanomaista pidem-
mät työvuorot.  

Arkipyhäviikon työaika 

2 mom.  Niillä viikoilla, joihin sisältyy pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannus-
aatto tai muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, lop-
piainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä (työaikaa 
lyhentävä arkipyhä), säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on kutakin edellä lueteltua 
päivää kohti 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty. Osa-aikatyö-
aikaa lyhennetään tällaisilla viikoilla kutakin edellä mainittua työaikaa lyhentävää arkipy-
hää kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 45 minuutista kuin asianomaisen viranhaltijan/ 
työntekijän osa-aikatyöaika on 1 momentin mukaisesta täydestä työajasta. 
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Soveltamisohje (7, 8, 9 ja 10 §) 

Päällekkäisten arkipyhien osalta työajan lyhennys tehdään ainoastaan ker-
ran. 

Liukuva työaika 

3 mom.  Liukuvassa työajassa noudatetaan liitteessä 15 olevia määräyksiä. 

8 § Toimistotyöaika 

Säännöllinen työaika 

1 mom.  Pääasiallisesti virasto- ja toimistotyössä toimivan säännöllinen työaika on enintään 
9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 45 minuuttia viikossa (täysi työaika). 
Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 
36 tuntia 45 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.  

Soveltamisohje 

Toimistotyöaikajärjestelmän soveltamisedellytyksiä harkittaessa ratkai-
sevaa ei ole se, miten suuri osa työstä tapahtuu toimisto-olosuhteissa, 
vaan viranhaltijan/työntekijän työn luonne ja laatu. Toimistotyöaikaa so-
velletaan esim. niihin teknisen alan viranhaltijoihin/työntekijöihin, joiden 
työt ovat luonteeltaan hallinnollisia, suunnittelu- ja laskentatehtäviä. Sen 
sijaan esim. valvonta-, tarkastus- ja työnjohtamistehtävissä mm. raken-
nustöissä ja ns. kenttätyössä työaika määräytyy 7 §:n mukaan.  

Toimistotyöaikajärjestelmää sovelletaan myös kunnan perhepäivähoi-
don ohjaajiin ja kirjastohenkilöstöön. 

Tasoittumisjaksosta ks. 7 §:n 1 momentin soveltamisohje. Toimisto-
työajassa viikkoa pitempi tasoittumisjakso on tarpeen lähinnä kirjastoissa 
ja eräissä sosiaalihuollon tehtävissä. Myös liukuvan tai porrastetun työ-
ajan käyttö antaa joustoa työajan järjestelyssä. 

Ennen kuin keskimäärin 36 tunnin 45 minuutin tasoittumisjärjestelmä ote-
taan käyttöön, tulee asiasta neuvotella luottamusmiehen tai ao. henkilön 
kanssa siten kuin tämän luvun 29 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty. 

Arkipyhäviikon työaika 

2 mom. Niillä viikoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä 
arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen viikkotyöaika on kutakin tällaista päivää kohti 
7 tuntia 21 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty. Osa-aikatyöaikaa 
lyhennetään tällaisilla viikoilla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti vastaa-
valla osuudella 7 tunnista 21 minuutista kuin asianomaisen viranhaltijan/työnteki-
jän osa-aikatyöaika on 1 momentin mukaisesta täydestä työajasta.  
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Liukuva työaika 

3 mom. Liukuvassa työajassa noudatetaan liitteessä 15 olevia määräyksiä. 

9 § Jaksotyöaika 

Säännöllinen työaika 

1 mom. Työaikalain 7 §:ssä tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty jaksotyöksi, säännöl-
linen täysi työaika on 2 viikon pituisena työaikajaksona enintään 77 tuntia 30 minuuttia, 
3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 116 tuntia 15 minuuttia ja 4 viikon pituisena 
työaikajaksona enintään 155 tuntia. 

Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin enintään seitsemän. 

Soveltamisohje 

Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain työaikalain 
7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, joita ovat mm. sairaalat, 
huoltolaitokset, terveyskeskukset, ympäri vuorokauden toimivat lasten 
päiväkodit mukaan luettuna ryhmäperhepäiväkodit ja vammaisten asun-
tolat, kesäsiirtolat, pakolaiskeskukset, vanhusten palvelutalot sekä koti-
palvelu (TAL 7 § 1 mom. 7 kohta). Järjestettäessä näissä työpaikoissa 
toimivan henkilökunnan työaikaa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista työ-
aikajärjestelmää: 

1 työaikalain 7 §:n mukainen järjestelmä, josta on määräykset 
tässä pykälässä, tai 
 

2 työaikalain 6 §:n mukainen järjestelmä, josta on määräykset tä-
män työaikaluvun 7 §:ssä. 

Kunta/kuntayhtymä valitsee sen työaikajärjestelmän, joka kunnan/ kun-
tayhtymän toiminnan ja virkatehtävien/työtehtävien suorittamisen kan-
nalta on tarkoituksenmukaisin. Työvuoroluettelosta ks. 30 §. 

Jaksotyössä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei ole määritelty eikä 
vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön erotteleminen ole mahdollista. 

Kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain 
silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. 

2 mom. Mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, säännöllinen työaika on kalenteripäivää 
kohden keskimäärin 7 tuntia 45 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 45 minuuttia ka-
lenteriviikkoa kohden. 

Soveltamisohje 

 Tätä määräystä sovelletaan, kun palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken 
työaikajakson sekä silloin, kun palvelussuhde on lyhyempi kuin työaika-
jakso. 
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Arkipyhäjakson työaika 

3 mom. Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainittu työaikaa 
lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, työaikajakson säännöllinen työaika on kutakin 
edellä lueteltua päivää kohden 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi kuin 1 ja 2 momen-
tissa on määrätty. Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisilla työaikajaksoilla kutakin 
työaikaa lyhentävää arkipyhää kohden vastaavalla osuudella 7 tunnista 45 minuu-
tista kuin viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika on 1 ja 2 momentin mukaisesta 
täydestä työajasta. 

Jos palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa, säännöllistä työaikaa ly-
hennetään kutakin tällaiseen palvelussuhteeseen ajoittuvaa työaikaa lyhentävää 
arkipyhää tai aattopäivää kohden vastaavalla osuudella edellä tässä momentissa 
tarkoitetusta työajan lyhennyksestä kuin palvelussuhteen pituus on täyden työai-
kajakson pituudesta. 

Esimerkki 

Palvelussuhde kestää maanantaista seuraavan viikon keskiviikkoon (10 
kalenteripäivää) ja sen aikana on yksi arkipyhä. Arkipyhästä johtuva 
suhteellinen lyhennys on 10/14 (10 kalenteripäivää/2 viikon työaika-
jakso) x 7,75 = 5,54 tuntia. Ylityöraja on 56 h 28 min. 

Laskenta: (5x7,75+3x7,75)-5,54= 38,75+23,25-5,54= 
56,46 eli 56 h 28 min. 

Jaksotyön soveltamisalarajoitus 

4 mom.  Tätä pykälää ei sovelleta työaikalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tehtävissä olevaan viranhaltijaan/työntekijään muutoin kuin liikennelaitoksissa 
eikä yleensä myöskään työaikalain 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittujen lai-
tosten rakennustöissä tai niiden kone- ja korjauspajoissa työskentelevään viran-
haltijaan/työntekijään. Tässä momentissa tarkoitettuun liikennehenkilökuntaan 
edellytetään luettavaksi vain se henkilökunta, jonka työaika tähänkin asti on jär-
jestetty jaksotyöksi. 

10 § Eräiden asiantuntijoiden työaika 

Säännöllinen työaika 

1 mom.  Seuraavien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika on enintään 37 
tuntia 30 minuuttia viikossa (täysi työaika) tai keskimäärin mainittu viikkotyöaika 
enintään kuuden viikon ajanjaksossa: 

1 sairaalafyysikot, -kemistit ja -mikrobiologit 
 

2 sairaalassa, mielenterveystoimistossa, terveyskeskuksessa, kasvatusneu-
volassa, kehitysvammalaitoksessa sekä muussa hoito- ja huoltolaitok-
sessa työskentelevät psykologit 
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3 koulupsykologit 
 

4 terveyskeskuksen johtavat hoitajat 
 

5 ylihoitajat (ei koske apulaisylihoitajia) 
 

6 sosiaalityöntekijät ja sosiaaliterapeutit 
 

7 koulukuraattorit 
 

8 terveystarkastajat sekä pääasiassa terveys- ja ympäristöolojen valvonta-
tehtävissä toimivat kemistit, laborantit ja maidonkatsastajat (näytteidenot-
taja, mikroskopisti, maidontarkastaja) 
 

9 mielenterveystoimistossa työskentelevä hoitohenkilökunta. 
Soveltamisohje 

Tässä työaikamuodossa vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole rajoi-
tettu, vaan se voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan. 

Tasoittumisjaksosta ks. 7 §:n 1 momentin soveltamisohje. 

Pöytäkirjamerkintä 

Em. 10 §:n mukaista työaikamuotoa siirtyvät 1.3.2008 lukien uusina 
ryhminä noudattamaan kunnan sosiaalityöntekijät (nimikkeestä riip-
pumatta), joiden työaika on määräytynyt edellä 8 §:n toimistoaikajär-
jestelmän mukaan, sekä päihdehuollon tehtävissä työskentelevät so-
siaaliterapeutit ja muut sellaiset sosiaalityöntekijät, joiden työaika on 
määräytynyt 7 §:n yleistyöajan tai 9 §:n jaksotyöajan mukaan. 

Arkipyhäviikon/-jakson työaika 

2 mom. Niillä viikoilla, joihin sisältyy edellä 7 §:n 2 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä 
arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen viikkotyöaika on kutakin työaikaa lyhentävää 
arkipyhää 7 tuntia 30 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty. Osa-
aikatyöaikaa lyhennetään tällaisilla viikoilla/jaksoilla kutakin työaikaa lyhentävää 
arkipyhää kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 30 minuutista kuin viranhalti-
jan/työntekijän osa-aikatyöaika on 1 momentin mukaisesta täydestä työajasta. 

Liukuva työaika 

3 mom. Liukuvassa työajassa noudatetaan liitteessä 15 olevia määräyksiä. 

– – – 
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SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTÄMINEN JA TYÖAIKAKORVAUKSET 
 

– – – 

15 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen 

1 mom. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää sekä työvuoroluetteloon 
merkityn säännöllisen työajan että seuraavat ylityörajat: 

1 Yleistyöaika (7 §) ja toimistotyöaika (8 §)  

Vuorokautinen ylityöraja: 
8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin enin-
tään 9 tuntia.  

Viikoittainen ylityöraja:  

Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 minuut-
tia. Viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa yleistyöajassa viikkoylityöraja on kui-
tenkin työvuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika ja toimistotyössä työ-
vuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika lisättynä kahdella tunnilla.  

Jos tasoittumisjaksoon sisältyy 7 §:n 2 momentin mukainen työaikaa lyhentävä 
arkipyhä, ylityöraja on luetteloon merkitty viikkotyöaika lisättynä yleistyöajassa 7 
tunnilla 45 minuutilla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti ja toimistotyössä 
lisättynä 2 tunnilla ja lisäksi 7 tunnilla 21 minuutilla kutakin työaikaa lyhentävää 
arkipyhää kohti. Arkipyhästä johtuva lisäys tehdään sillä viikolla, jolla ylimääräinen 
vapaa on annettu.  

Osa-aikatyön viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa ylityöraja on 38 tuntia 45 
minuuttia kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen määrällä. 

Soveltamisohje 

Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa voidaan erotella vuorokautinen ja vii-
koittainen ylityö. Viikoittaisella ylityöllä tarkoitetaan viikoittaisen ylityöra-
jan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Ylityö korvataan 
joko vuorokautisena tai viikoittaisena ylityönä, mutta ei molempina. Vii-
kossa tehdystä työajasta vähennetään ensin mahdollinen vuorokautinen 
ylityö. Jos viikkoylityöraja tämän jälkeenkin ylittyy, ylimenevä aika on vii-
koittaista ylityötä.  

2 Jaksotyössä (9 §) ylityöraja on 9 §:ssä mainittu tuntimäärä ja keskeytyneessä työ-
aikajaksossa 16 §:n mukainen tuntimäärä. 

3 37 tunnin viikkotyöajassa (10 §) ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa tai 
viikkoa pitemmässä tasoittumisjaksossa mainittu viikkotyöaika kerrottuna tasoittu-
misjakson viikkojen määrällä. 
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2 mom. Ylityöksi ei lueta työaikalain ulkopuolella olevan viranhaltijan/työntekijän osallistu-
mista kokoukseen, josta suoritetaan kertapalkkio. 

3 mom.  Ylityö korvataan viranhaltijalle/työntekijälle työnantajan harkinnan mukaan joko ra-
hakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana siten kuin jäljempänä tai asi-
anomaisessa liitteessä on tarkemmin määrätty. 

4 mom. Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta 
työvuoroluettelosta. Mikäli viranhaltijan/työntekijän vahvistettuun työvuoroluette-
loon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja viranhaltija/työntekijä sairastuu 
ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty yli-
työn vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 25 §:n 5 momentin mukaisena 
ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan edellä tässä mo-
mentissa tarkoitettu rahakorvaus. Mikäli viranhaltija/työntekijä sairastuu ylityökor-
vausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän 
alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on 
määrätty.  

Soveltamisohje 

Muu virka-/työvapaa ei siirrä työvuoroluetteloon vahvistettua ylityöva-
paata myöhemmin annettavaksi. 

Muut tässä luvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry myö-
hemmin annettavaksi. 

16 § Lisä- ja ylityö jaksotyössä keskeytyneellä työaikajaksolla 

Työvuoroluetteloon ennalta suunniteltu keskeytys 

1 mom. Mikäli työaikajakso keskeytyy vuosiloman tai virka-/työvapaan tai muun hyväksyt-
tävän syyn vuoksi, säännöllinen työaika lyhenee (ylityöraja) jokaista tällaista pois-
saolopäivää kohden, joka olisi ollut työpäivä, 7 tuntia 45 minuuttia, kuitenkin enin-
tään 38 tuntia 45 minuuttia kalenteriviikossa. 

 Osa-aikaisen säännölliseksi työajaksi (lisätyöraja) katsotaan osa-aikatyön suh-
teellinen osuus täyttä työaikaa tekevän ylityörajasta. 

Soveltamisohje 

Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantai-per-
jantai. Keskeytysaikaan sisältyvä arkipyhä katsotaan työpäiväksi, jolloin 
säännöllistä työaikaa ei lyhennetä 9 § 3 momentin mukaisella arkipyhä-
lyhennyksellä. Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 9 § 3 momentin 
mukaisesti silloin, kun se on keskeytyksen ulkopuolella.  

Mikäli työntekijä on poissa koko kalenteriviikon, lyhenee työaikajakson 
säännöllinen työaika 38 tuntia 45 minuuttia.  

Osa-aikatyössä ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa tekevän. 
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Muut keskeytykset 

2 mom. 

1 Jos edellä 1 momentissa tarkoitetusta syystä aiheutunut keskeytys ei ole ollut tie-
dossa viikkoa ennen työaikajakson alkua, se työaika, joka tehdään poissaolon ul-
kopuolelle hyväksytyssä työvuoroluettelossa suunnitellun säännöllisen työajan li-
säksi, on täydessä työajassa ylityötä. 

Soveltamisohje 

Mikäli keskeytys on tiedossa viimeistään 7 päivää ennen työaikajakson 
alkua, säännöllinen työaika suunnitellaan 1 momentin mukaan. Mikäli 
keskeytys ei ole ollut tiedossa (7 päivää ennen jakson alkua), ylityörajan 
osoittaa 2 momentin tuntimäärä. 

2 Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on lisätyötä ylityörajaan 
(9 §:n mukainen täysi työaika) saakka.  

Mikäli työaikajaksoon sisältyy sekä ennalta suunniteltu että muu keskeytys, ylityö-
raja on edellä 16 § 1 momentissa sovittu tuntimäärä. 

3 Jos työvuoroluetteloon on suunniteltu annettavaksi vapaa-aikakorvausta tai työ-
aika alittaa säännöllisen työajan muun vastaavan syyn vuoksi, niin edellä 1 kohdan 
tapauksessa ovat ylityötä ja 2 kohdan tapauksessa lisätyötä ne työtunnit, jotka 
ylittävät työvuoroluetteloon muulle kuin keskeytysajalle merkityn työajan ja etukä-
teen suunnitellun säännöllisen työajan vajauksen yhteenlasketun määrän. 

– – – 

23 § Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvaukset 

1 mom. Johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleville, lukuun ottamatta 3 momentissa 
lueteltuja, suoritetaan 21 §:ssä mainituin edellytyksin 

1 säännöllisen viikkotyöajan tai viikkoa pitemmän työaikajakson säännöllisen työ-
ajan ylittävästä lisätyöstä vapaa-aikakorvauksena säännöllisenä työaikana yksi 
tunti kutakin lisätyötuntia kohden tai rahakorvauksena korottamaton tuntipalkka. 
Ylityöstä suoritetaan 38 viikkotunnin 45 minuutin tai tasoittumisjaksossa 38 tuntia 
45 minuuttia kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen lukumäärällä ylittävältä työ-
ajalta ylityökorvauksena 50 %:lla korotettu tuntipalkka tai vastaava vapaa.  

2 lauantaityöstä 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu lauantaityökorvaus 

3 varallaolosta 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu varallaolokorvaus, ei kuitenkaan va-
rallaolotunneilta kello 24.00–06.00, jollei kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen vi-
ranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi ja 

4 sunnuntaityöstä varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka tai vastaava 
vapaa kultakin sunnuntaityötunnilta. 
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Lisäksi sairaalafyysikoille suoritetaan ilta- ja yötyöstä 20 §:n 1 ja 2 momenteissa 
tarkoitettu ilta- ja yötyökorvaus. Viranhaltijalle, jonka työnantaja on kiireellisten so-
siaalipalvelujen järjestämiseksi määrännyt varallaoloon, suoritetaan edellä 3 koh-
dan määräyksestä poiketen varallaolokorvaus myös varallaolotunneilta kello 
24.00–06.00. Mikäli hänet edellä tarkoitetun varallaolon aikana kutsutaan työhön 
ilta- tai yötyökorvaukseen oikeuttavana aikana, hänelle suoritetaan 20 §:n 1 ja 
2 momentissa tarkoitettu ilta- ja yötyökorvaus. Muillekin tässä momentissa tarkoi-
tetuille viranhaltijoille/työntekijöille voidaan suorittaa ilta-, yö- ja vuorotyöstä 
20 §:ssä tarkoitettu korvaus, mikäli kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viran-
omainen harkitsee sen kohtuulliseksi.  

Korvaukset suoritetaan viimeistään sen viikon tai työaikajakson, jonka aikana kor-
vaukseen oikeuttava työ on tehty, päättymistä seuraavan kolmen kalenterikuukau-
den aikana. 

Soveltamisohje 

Tässä määräyksessä tarkoitetut johtavassa ja itsenäisessä asemassa 
olevat viranhaltijat/työntekijät voivat kuitenkin kuulua työaikalain sovelta-
mispiiriin. Tällöin heihin sovelletaan edellä 2 § 1 momentissa tarkoitettuja 
työaikalain säännöksiä. Tämän pykälän soveltamisala ei siten vastaa 
työaikalain 2 § 1 momentin 1 kohdan sisältöä. 

Edustustilaisuuksiin tms. käytettyä aikaa ei katsota tässä tarkoitettuihin 
korvauksiin oikeuttavaksi työajaksi. 

Ylityökorvaus suoritetaan vain viikkoylityöstä (rajana 38 tuntia 45 15 mi-
nuuttia/viikko) tai viikkoa pitemmän työaikajakson ylittävästä ylityöstä. 
Vuorokautisesta ylityöstä ei suoriteta erikseen vuorokautista ylityökor-
vausta, vaan ko. työaika otetaan huomioon viikon/jakson työajassa. 

Työnantaja päättää, käytetäänkö vapaa-aika- vai rahakorvausta.  

Esimerkki 

Johtava viranhaltija/johtavassa asemassa oleva työntekijä, jonka sään-
nöllinen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia viikossa, on tehnyt lisä- ja yli-
työmääräyksen perusteella 46 työtuntia 45 minuuttia viikossa. Lisä- ja 
ylityö korvataan antamalla hänelle 14 tunnin vapaa-aikahyvitys viimeis-
tään 3 kuukauden kuluttua ko. kalenterikuukauden päättymisestä. Vaih-
toehtoisesti voidaan maksaa rahakorvauksena 14 tunnin palkka (2 tun-
nilta yksinkertainen tuntikorvaus ja 8 tunnilta 50 % korotettu korvaus). 

2 mom. Paikallisesti voidaan sopia asianomaisen sopijajärjestön, luottamusmiehen tai vi-
ranhaltijan/työntekijän kanssa siitä, että johtavassa tai itsenäisessä asemassa ole-
valle ei makseta kokouksen ajalta 1 momentissa tarkoitettuja korvauksia, vaan nii-
den sijasta kertapalkkio. 
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Soveltamisohje 

Jos asiasta sovitaan ao. järjestön kanssa, noudatetaan sopimismenet-
telyssä 3 §:n määräyksiä soveltamisohjeineen. Tarkoituksena on, että 
valittua korvausperustetta noudatetaan johdonmukaisesti kaikkien ko-
kousten osalta. 

3 mom. Edellä 1 momentissa tarkoitettuja korvauksia ei suoriteta 

1 kunnanjohtajalle tai apulaiskunnanjohtajalle 
 

2 kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta ensisijaisesti vastaavalle johtajalle 
 

3 kunnan/kuntayhtymän keskushallinnon johtoryhmän jäsenelle, virastopääl-
likölle tai vastaavassa asemassa olevalle 
 

4 yli 100 000 asukkaan kaupungin liikelaitoksen tai ison viraston johtoryhmän 
jäsenelle eikä 
 

5 laitoksen tai muun toimintayksikön johtajalle, joka hoitaa pääasiallisesti hal-
linnollisia tehtäviä, tai hallinto- tai talousjohtajalle, 

jollei kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuul-
liseksi. 

Soveltamisohje 

Toimivaltainen kunnallinen viranomainen päättää, milloin kyseessä on 
iso virasto yli 100 000 asukkaan kaupungissa. Tarvittaessa asiasta neu-
votellaan paikallisesti asianomaisten viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen 
edustajien kanssa ja pyritään sopimaan siitä, mitkä virastot katsotaan so-
pimuksessa tarkoitetuiksi isoiksi virastoiksi. 

Johtoryhmän jäseniksi ei katsota varajäseniä eikä niitä, joilla on kokouk-
sissa läsnäolo-oikeus, mutta jotka eivät virka- tms. asemansa perusteella 
kuulu varsinaiseen johtoryhmään. 

Virastopäälliköitä ja vastaavassa asemassa olevia on yleensä vain suu-
rissa kaupungeissa. Vastaavassa asemassa olevia voivat olla esim. hen-
kilöstöpäällikkö, suunnittelupäällikkö ja kaupunginlakimies. 

Kuntayhtymän keskushallinnon johtoryhmän jäsenet jäävät korvausmää-
räysten ulkopuolelle. Sen sijaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan sairaalan 
johtoryhmän jäseniin sovelletaan yleensä korvausmääräyksiä (poikkeuk-
sena hallinto-/talousjohtaja ja lääkärit). Näin ollen esim. tällaisen sairaa-
lan johtoryhmään kuuluvaan johtavaan ylihoitajaan/ ylihoitajaan sovelle-
taan korvausmääräyksiä. 

5 kohdassa tarkoitettuja laitoksen/toimintayksikön johtajia ja hallinto-/ta-
lousjohtajia ovat mm. 
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‒ energialaitoksen tai vastaavan johtaja ja hallinto-/talousjohtaja 
 

‒ ammattioppilaitoksen rehtori 
‒ sellainen vanhainkodin, lastenkodin, päiväkodin, kehitysvamma-

laitoksen, suojatyökeskuksen, vesilaitoksen tai vastaavan laitok-
sen johtaja taikka nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, 
joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, sekä 
 

‒ sairaalan tai ammattioppilaitoksen hallinto-/talousjohtaja. 

Sellaisia johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita, joille on usein koh-
tuullista suorittaa 1 momentissa tarkoitettuja korvauksia, ovat esimerkiksi 
laitosten johtajat silloin, kun he joutuvat suorittamaan alaisensa työvuo-
ron tai osallistumaan muutoin huomattavassa määrin alaistensa viran-
haltijoiden/työntekijöiden tehtävien suorittamiseen työvoimapulan, sijai-
suuksien hoitamisen tai muiden vastaavien seikkojen takia. Jos 3 mo-
mentissa tarkoitetuille henkilöille päätetään harkinnan mukaan suorittaa 
työaikakorvauksia, korvaus on 1 momentin mukainen eikä esimerkiksi 
sitä pienempi. 

Myös johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien tehtävät pitää pyrkiä 
järjestämään niin, että ne voidaan suorittaa normaalina työaikana. 

4 mom. Edellä olevien määräysten estämättä työaikalain alaisella viranhaltijalla/työnteki-
jällä on oikeus saada asuntovarallaolokorvaus työaikalain säännösten mukaisesti. 

– – – 

25 § Tuntipalkan laskeminen sekä  
 raha- ja vapaa-aikakorvausten suorittamisajankohta 

Tuntipalkan laskeminen 

1 mom. Lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai-, sunnuntai- ja aattotyön sekä varallaolon ra-
hakorvauksen laskemiseksi tarvittava tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuu-
kauden varsinainen palkka 

1 luvulla 152, mikäli työaika määräytyy 8 §:n mukaan 
 

2 luvulla 163, mikäli työaika määräytyy 7 tai 9 §:n tai Teknisten sopimuksen 
liitteen 6 mukaan 
 

3 luvulla 160, mikäli työaika määräytyy 10 §:n mukaan ja 
 

4 luvulla 158, mikäli työaika määräytyy Teknisten sopimuksen liitteen 5 mu-
kaan, 

jollei työaikalain 14 §:n nojalla annetussa poikkeusluvassa tai tehdyssä virka- tai 
työehtosopimuksessa ole vahvistettu toisin työaikalain alaisen viranhaltijan/työn-
tekijän tuntipalkan laskemisperusteita. 
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Työntekijät 

2 mom. Työntekijällä vuorotyölisä lasketaan mukaan tuntipalkkaan, jota korotetaan 50 tai 
100 prosentilla, mikäli yli- ja sunnuntaityötä suoritetaan sellaisena ajankohtana, 
jolta maksetaan vuorotyölisää. 

Soveltamisohje 

Tuntipalkassa ei oteta huomioon mm. ilta- ja yötyökorvausta, lauantai-
työkorvausta eikä aattokorvausta yli- ja sunnuntaityökorotusosuuksia 
laskettaessa. 

Viranhaltijoiden vuorotyölisää ei oteta huomioon tuntipalkassa yli- ja 
sunnuntaityökorvauksia maksettaessa. 

Tuntipalkan laskeminen osa-aikatyössä 

3 mom. Osa-aikatyötä tekevän tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuukauden varsi-
nainen palkka (osa-aikapalkka) luvulla, joka lasketaan siten, että osa-aikaisen 
säännöllinen työaika (osa-aikatyöaika) jaetaan täydellä työajalla ja kerrotaan 1 
momentin mukaisella, täyttä työaikaa tekevän kuukausipalkan jakajalla.  

Soveltamisohje 

Tuntipalkan laskukaava: 
Tuntipalkka = osa-aikapalkka : ( kk-palkan jakaja x osa–aikatyöaika ) täysi työaika 

Jos viikkotyöaika toimistotyössä on esimerkiksi 25 tuntia, on kuukausi-
palkan (osa-aikapalkan) jakaja 103,4  
(152 x 25: 36,75). 

4 mom. Muissa kuin 1 ja 3 momenteissa tarkoitetuissa tapauksissa saadaan tarvittava tun-
tipalkka jakamalla varsinainen palkka kuukauden aikana säännölliseen työhön 
käytettävää tuntimäärää vastaavalla luvulla.  

Korvausten suorittamisajankohta 

5 mom. Rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus annettava viimeistään kor-
vaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana, 
paitsi jos säännöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, 
tällaisen työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Viran-
haltijan/työntekijän kanssa sovittaessa voidaan vapaa-aikakorvaus kuitenkin an-
taa vielä neljän seuraavan kalenterikuukauden aikana. Samoin rahakorvaus saa-
daan maksaa edellä mainittua myöhemmin, milloin tarkoitettua vapaa-aikakor-
vausta ei ole voitu virantoimituksen/työnteon keskeytyksen vuoksi antaa edellä 
määrättynä aikana. 
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Soveltamisohje 

Määräykset kolmivuorotyössä pitämättä olevilta vuorovapailta maksetta-
van rahakorvauksen suorittamisesta ovat Kunnallisen Teknisen henki-
löstön virka- ja työehtosopimuksen liitteissä 5 ja 6. 

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausten suorit-
tamisajankohdasta on erityismääräys edellä 23 §:n 1 momentissa. 

Vapaa-aikakorvaus 
 
6 mom. Ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta ei voida käyttää lyhyempää kuin yh-

den työpäivän kestävää vapaa-aikakorvausta paitsi yötyön aikahyvityksessä. 

– – – 

27 § Päivittäiset lepoajat 

1 mom. Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pitempi eikä viranhaltijan/ työntekijän 
työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava 
työvuoron aikana vähintään puolen tunnin lepoaika (ruokailutauko), jota ei lueta 
työaikaan ja jonka aikana viranhaltija/työntekijä saa esteettömästi poistua työpai-
kalta. Lepoaika voidaan viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä antaa edellä mainittua 
lyhyemmissäkin työvuoroissa, ellei tehtävien järjestely ole esteenä. Lepoaikaa ei 
saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Jos työaika ylittää vuoro-
kaudessa 10 tuntia, viranhaltijalla/työntekijällä on niin halutessaan oikeus pitää 
enintään puoli tuntia kestävä työaikaan kuulumaton lepoaika kahdeksan tunnin 
työskentelyn jälkeen. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi 
järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla 
työaikana. 

Soveltamisohje 

Lepoaikaa (ruokailutaukoa) ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi 
tiettynä kellonaikana, vaan voidaan menetellä esimerkiksi siten, että le-
poaika pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin kun se on 
virka-/työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisinta, jolloin tarkan ajan-
kohdan määrää asianomainen esimies tai viranhaltija/työntekijä itse. 

Poikkeusmääräys työaikana ruokailusta tulee sovellettavaksi vain niissä 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole 
työtehtävien laadun vuoksi mahdollista. Tällaisia voivat olla mm. konei-
den jatkuva tarkkailu tai tilanteet, joissa henkilö ainoana työntekijänä/vi-
ranhaltijana palvelee yleisöä esimerkiksi museossa tai kirjastossa sen 
aukioloaikana yli kuuden tunnin ajan. 

2 mom. Jaksotyötä tekeville viranhaltijoille/työntekijöille on annettava sairaaloissa, ter-
veyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 1 momentissa tarkoitettu lepo-
tauko taikka viranhaltijan/työntekijän niin halutessa tilaisuus joutuisaan ateriointiin 
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työaikana työpaikalla tai työnantajan osoittamassa asianomaisen laitoksen ruoka-
lassa tai vastaavassa ruokailupaikassa edellyttäen ettei järjestelystä aiheudu häi-
riötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille ja että ruokailusta aiheutuva pois-
saolo työstä kestää enintään 15–20 minuuttia. 

Soveltamisohje 

Poikkeusmääräys ei koske esimerkiksi mielenterveystoimistoissa työs-
kenteleviä, toimistotyöaikaa tai ns. yleistyöaikaa tekeviä eikä myöskään 
37 tunnin 30 minuutin viikkotyöaikaa tekeviä viranhaltijoita/työntekijöitä. 

– – – 
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TYÖAIKAPANKKI 
 

32 § Työaikapankki 

 
1 mom. Kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki sopimalla sen käyt-

töönotosta ja ehdoista kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mukaisella paikallisella työ-/ ja 
virkaehtosopimuksella.  

2 mom. Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, joilla vapaa-
ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidem-
mällä aikavälillä.  

3 mom. Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin sopimuksen piiriin kuuluva henki-
löstö, pankkiin siirrettävät erät ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enimmäis-
määrät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen 
rahassa sekä menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä.   

 Soveltamisohje 

 Sopijaosapuolet ovat antaneet tarkemmat työaikapankkia koskevat ohjeet. 
Nämä ohjeet eivät ole osa kunnallista yleistä työ- ja virkaehtosopimusta. 

  



KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 3  17 (22) 
   
   

      7.10.2016  
 

 

yleiskirje1604hs-kvtes-liite3.docx 
 

IV LUKU VUOSILOMA  
 

18 § Lomaraha 

1 mom. Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymis-
kuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 

1. 6 % edellä 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,  

2. 5 % edellä 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa, 

3. 4 % edellä 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa 

lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipal-

kasta. 

Pöytäkirjamerkintä 

Lomaraha määräytyy tämän sopimuskauden aikana allekirjoituspöytä-
kirjan ja erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (Virka- ja työ-
ehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016 - 2017, 2017- 2018 ja 
2018 - 2019 lomarahasta). 

Soveltamisohje 

Laskentaperusteena on viranhaltijalle/työntekijälle heinäkuulta 
tosiasiallisesti maksettu varsinainen kuukausipalkka (laskenta-
perusteena ei kuitenkaan käytetä tämän luvun 13 §:n 2 mo-
mentin mukaan määräytyvää vuosilomapalkkaa). Mikäli viran-
haltija/työntekijä on esimerkiksi hoitanut osan heinäkuuta 
omaa virkaansa/työtään ja osan heinäkuuta yksinomaan 
muuta virkaa/työtä ja tämän vuoksi heinäkuulta hänelle on 
maksettu kahdenlaista palkkaa, lomaraha lasketaan kumman-
kin tehtävän hoitamisesta heinäkuulta maksetun yhteenlaske-
tun varsinaisen palkan perusteella. Jos viranhaltijan/ työnteki-
jän heinäkuun palkka määräytyy osa-aikapalkkana, lomaraha 
lasketaan tämän osa-aikapalkan perusteella.  
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LIITE 12  OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN  
 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOT 
 

_ _ _ 

TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET   
_ _ _ 

9 § Arkipyhäjakson työaika 

Niillä täysillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 2 momentissa 
mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen työaika on kuta-
kin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti 5 tuntia 20 minuuttia lyhy-
empi kuin 8 §:ssä on todettu. 

Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa lyhennetään täydellä 
työaikajaksolla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti vas-
taavalla osuudella 5 tunnista 20 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaikansa on 8 
§:ssä määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta. 

Niillä keskeytyneillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa mainittu arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen työaika on kutakin arkipy-
hää tai aattopäivää kohti 2 tuntia 40 minuuttia pidempi kuin 10 §:n 2 momentissa 
on todettu. 

Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa pidennetään keskey-
tyneellä jaksolla kutakin arkipyhää tai aattopäivää kohti vastaavalla osuudella 2 
tunnista 40 minuutista kuin hänen osa-aikatyöaikansa on 8 §:ssä määrätystä 
säännöllisestä täydestä työajasta. 

 

Soveltamisohje 

Arkipyhät eivät alenna täyden työaikajakson ylityörajaa, vaan arkipyhä-
jaksoillakin ylityöraja on 10 §:n mukainen. 

Esimerkki 1 Täysi työaikajakso 

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arki-
pyhä. Jakson toteutunut työaika on 243 tuntia. Työaikajakso ei ole kes-
keytynyt. Ylityöraja on 240 tuntia (40 tuntia X 6). Lisätyöraja on 234 tuntia 
40 minuuttia (240 tuntia - 5 tuntia 20 minuuttia). Perhepäivähoitajalle on 
kertynyt korvattavaksi 5 tuntia 20 minuuttia lisätyötä ja 3 tuntia ylityötä. 

Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso 

Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arki-
pyhä. Jakson toteutunut työaika on 179 tuntia. Perhepäivähoitaja pitää 
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vuosilomaa 5 päivää ja on yhden päivän sairauslomalla (yhteensä kes-
keytyspäiviä 6). Työpäiviä on 19 ja työajantasauspäiviä 4. Ylityöraja on 
186 tuntia 40 minuuttia (8 tuntia X 23) + (2 tuntia 40 minuuttia). Lisätyö-
raja on sama kuin esimerkissä yksi, eli 234 tuntia 40 minuuttia (240 tuntia 
– 5 tuntia 20 minuuttia). Lisätyöraja menettää merkityksensä, koska yli-
työraja on lisätyörajaa alempi, ja tunnit tulevat korvattavaksi 186 tunnin 
40 minuutin ylittävältä osalta ylityönä. Perhepäivähoitajan säännöllinen 
työaika on jäänyt tapauksessa vajaaksi 7 tuntia 40 minuuttia. 

10 § Ylityö ja ylityökorvaus 

1 mom. Määritelmä/täysi jakso 

Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää 40 tuntia kerrottuna työn-
tekijään sovellettavan työaikajakson viikkojen lukumäärällä.  

2 mom. Keskeytynyt jakso 

Jos työaikajakso on keskeytynyt sen johdosta, että työntekijän työsuhde on päät-
tynyt tai että hän ei ole voinut olla työssä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän 
syyn vuoksi, lasketaan, kuinka monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jää-
neenä työaikajaksona on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia pi-
dempi. Lisäksi keskeytyneen jakson ylityörajaan lisätään jokaista jaksolle sijoittu-
vaa KVTES:n III luvun 7 §:n 2 momentissa mainittua arkipyhää tai aattopäivää 
kohden 2 tuntia 40 minuuttia. Tämän tuntimäärän osalta maksetaan 3 momentin 
mukainen ylityökorvaus. Työpäiväksi katsotaan tällöin myös työntasauksesta tai 
vapaa-aikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät.  

Soveltamisohje 

Ylityöraja keskeytyneellä jaksolla: ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty 
työ, joka ylittää 8 tuntia x työpäivät (= todelliset työpäivät, työajantasauk-
sesta ja vapaa-aikakorvauksista johtuvat kokonaiset vapaapäivät) + jo-
kaista arkipyhää kohden 2 tuntia 40 minuuttia. 
 
Esimerkki  
Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon tasoittumisjakso. Jakso keskeytyy 3 
päivän sairasloman vuoksi. Jaksolle on 24 todellisen työpäivän lisäksi 2 
työajan tasauksesta ja yksi työaikakorvauksista johtuva vapaapäivä. Jak-
son toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 x (24 *+2 **+1*** )=8 h 
x27 päivää=216 tuntia. Ylityöraja on 216 tuntia, joten ylityötä on muodostu-
nut 230 tuntia - 216 tuntia =14 tuntia. 

 
3 mom. Ylityökorvaus 

Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 40 %:lla korotettu tuntipalkka 
tai annetaan tätä vastaava vapaa-aika.  

Korvausmuodosta (raha tai vapaa) päättää työnantaja. 
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Soveltamisohje  

Hoitajalle ei muodostu erikseen laskettavaa vuorokautista ylityötä, koska 
vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole määrätty, eikä työaikajaksoa 
käytettäessä myöskään viikoittaista ylityötä. Työaikajaksoa käytettäessä 
selviää ylityökorvaukseen oikeuttavien työtuntien määrä työaikajakson 
päätyttyä. 

4. mom. Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakso 

Työaikalain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ylityön enimmäismäärän tarkaste-
lujaksona käytetään yhtä vuotta. Muilta osin sovelletaan työaikalain 19 §:n sään-
nöstä.  

  Soveltamisohje 

Työaikalain 19 §:ssä säädettyyn ylityön enimmäismäärään lasketaan 
työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää seuraavan tuntimäärän: 

40 tuntia x perhepäivähoitajaan sovellettavan työaikajakson viikkojen lu-
kumäärä. Ylityön enimmäismäärään luettavaa aikaa laskettaessa ote-
taan huomioon työajaksi luettava aika. Esimerkiksi vapaa-aikana annet-
tuja työaikakorvauksia (esim. ylityö) tai säännöllisen työajan tasaa-
miseksi annettuja vapaapäiviä ei lueta tässä tarkoitetuksi työajaksi. 

_ _ _   

14§ Työryhmä 

Muodostetaan työryhmä selvittämään liitteen 12 erityiskysymyksiä sopimuskau-
den ajaksi (1.2.2017–31.1.2018). 

– – – 
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LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 
 

– – – 

2 § Säännöllinen työaika  

1 mom.  Lomittajien säännöllinen työaika on enintään 12 tuntia vuorokaudessa, 38 tuntia 
45 minuuttia viikossa, 77 tuntia 30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona 
tai 155 tuntia neljän viikon pituisena ajanjaksona. 

Soveltamisohje 

Työajan on tasoituttava keskimääräiseen työaikaan käytössä olevan ta-
soittumisjakson aikana. Yli neljän viikon työaikajakson käyttöönotosta 
sovitaan III luku 3 §:n mukaisesti. Kaksiosaista työpäivää tekevän lomit-
tajan työaika suunnitellaan täyteen työaikaan.  

Työvuoroluettelon muutokset on III luvun 30 § 2 momentin mukaisesti 
saatettava työntekijän tiedoksi. 

2 mom. Edellä 1 momentissa mainitun tasoittumisjakson, johon sisältyy työaikaluvun 7 §:n 
2 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen 
viikkotyöaika on 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi kutakin työaikaa lyhentävää arki-
pyhää kohti kuin 1 momentissa on määrätty. Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällai-
silla viikoilla kutakin edellä mainittua työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti vastaa-
valla osuudella 7 tuntia 45 minuuttia kuin asianomaisen lomittajan osatyöaika on 
1 momentin mukaisesti täydestä työajasta 

– – – 

6 § Ylityön määritelmä ja korvaaminen 

1 mom. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää etukäteen työvuoroluette-
loon merkityn säännöllisen työajan ja ylityörajan seuraavasti: 

Vuorokautinen ylityöraja on 12 tuntia ja viikoittainen 38 tuntia 45 minuuttia. Viikkoa 
pitemmässä tasoittumisjaksossa viikkoylityöraja on etukäteen työvuoroluetteloon 
merkitty säännöllinen viikkotyöaika. 

Jos tasoittumisjaksoon sisältyy edellä 1 §:n 2 momentissa mainittu työaikaa lyhen-
tävä arkipyhä, ylityöraja on työvuoroluetteloon merkitty työaika lisättynä 7 tunnilla 
45 minuutilla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti. Osa-aikatyön viikkoa 
pitemmässä tasoittumisjaksossa viikoittainen ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia 
kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen määrällä. 

 Soveltamisohje 

Ylityöstä sovitaan työnantajan ja lomittajan kesken. 
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Esimerkki 1 

Täyttä työaikaa tekevällä lomittajalla on neljän viikon tasoittumisjakso, 
jonka säännöllinen työaika on 155 tuntia. Viikon yksi säännöllinen työaika 
on 33 tuntia, viikkojen kaksi ja kolme 38,75 tuntia ja viikon neljä 44,5 
tuntia. Toteutuneessa työvuoroluettelossa viikolla yksi on 35 tuntia. Vii-
kolle yksi on muodostunut viikoittaista ylityötä, koska vahvistettuun työ-
vuoroluetteloon merkitty säännöllinen viikkotyöaika on ylittynyt kahdella 
tunnilla. 

Esimerkki 2 

Osa-aikainen lomittaja, jonka säännöllinen työaika on keskimäärin 30 
tuntia viikossa: Säännöllinen työaika 120 tuntia neljän viikon tasoittumis-
jaksossa, ylityöraja 155 tuntia, lisätyötä 155 tuntia – 120 tuntia. 

2 mom. Vuorokautisen säännöllinen työajan ylittävästä työstä maksetaan kahdelta ensim-
mäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka tai anne-
taan vastaava vapaa. 

3 mom. Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 12 ensim-
mäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka ja seuraavilta ylityötunneilta 100 %:lla 
korotettu palkka tai annetaan vastaava vapaa, osa-aikatyön viikkoa pitemmässä 
tasoittumisjaksossa 50 %:lla korotettu palkka kahden viikon työaikajakson 24 ja 
neljän viikon työaikajakson 48 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja 100 %:lla korotettu 
palkka kultakin seuraavalta ylityötunnilta tai annetaan vastaava vapaa. 

– – – 


