
 
Vertailu yleistyöaika – jaksotyöaika (8.9.2015/MP) 

 

 7 §   Yleistyöaika 9 §   Jaksotyöaika 
Työajan pituus Enintään 9 h/vrk,  

              38 h 15 min/vko  
tai keskimäärin  
              38 h 15 min/vko 
 

enintään 6 viikon 
tasoittumisjaksossa 
 

2 – 4 vkoa, ei jaksopareja: 
2 vko 76 h 30 min. 
3 vko 114h 45 min. 
4 vko 153 h 
 
4 viikon jakson käyttämiseen oltava 
toiminnalliset perusteet 

 Tiedoksi vähintään viikkoa  
ennen 
 

Tiedoksi vähintään viikkoa  
ennen 

Yötyö Voi teettää vain rajoitetusti 
Työaikaluku III luku, 31 §: Sen 
lisäksi mitä TaL 26 §:n 1 mom, 
sanotaan, voidaan yötyötä 
teetättää lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseksi. 
 

Saadaan teettää 

Ylityökatot TAL 19 § 
138 h/4 kk ja  
enint. 250 h (+ 80 h) vuosi 
 

TAL 19 § 
138 h/4 kk ja 
enint. 250 h (+ 80 h) vuosi 

Ylityökorvaukset 1. Vuorokautinen: 50 % 2 h  
ja sen jälkeen 100 % 
 

2. Viikoittainen: 50 % 5 h ja  
sen jälkeen 100 % 

 

2 viikon työaikajakso: 
12 ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 % 
ja sitä seuraavilta 100% 
3 viikon työaikajakso: 18 
ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 % ja 
sitä seuraavilta 100% 
4 viikon työaikajakso: 
24 ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 % 
ja sitä seuraavilta 100%  
Keskeytyneellä jaksolla 2 
ensimmäiseltä työpäivää kohden 
lasketulta  50% ja sitä seuraavilta 
100% 
 

Ruokailu Ei lueta työajaksi, paitsi jos 
työntekijän vapaata poistu-

Voi tapahtua työaika 15–20 min.  
(sairaalat, terveyskeskukset,  
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misoikeutta työpaikalta rajoi-
tetaan  

hoito- ja huoltolaitokset), työ- 
paikalta ei saa poistua 

Yötyön rahakorvaus 
 

30 % 40 % 

Yötyön aikahyvitys 18 min/yötyötunti 
 

24 min/yötyötunti 

Lauantaityökorvaus 20 % säännöllisenä työaikana 
tehdyiltä tunneilta. 

20 % 

Iltatyön rahakorvaus 15 % säännöllisenä työaikana 
tehdyiltä tunneilta. 

15 % säännöllisenä työaikana 
tehdyiltä tunneilta. 

Iltatyön aikahyvitys 9 minuuttia tunnista. 9 minuuttia tunnista. 

Työpäivät, mikäli  
niitä ei tiedetä  
ennalta 
 

ma – pe ma - pe 

Arkipyhä Alentaa jakson säännöllistä  
työaikaa, lisätyörajaa, 7:39  
arkipyhää kohden. 
 
Osa-aikaisen lisätyöraja alenee  
osa-aikaprosentin verran 7:39sta 

Alentaa ylityörajaa 7:39, alentaa 
osa-aikaisen lisätyörajaa 7:39 sta 
suhteessa osa-aikaprosenttiin. 
 
Täyttä työaikaa tekevälle ei voi enää 
muodostua lisätyötä. 
 

Lisä- ja ylityö 
 

Lisätyötä voidaan suunnitella 
etukäteen, jos suostumus lisätyön 
tekemiseen on saatu 
työsopimuksessa.  
Ylityötä vain työntekijän 
suostumuksella. 

Ei voi suunnitella etukäteen. 

Peräkkäisten 
työvuorojen määrä 

Viikkolepo määrittelee eli max. 6 
työvuoroa peräkkäin. 

Max. 7 yövuoroa peräkkäin. 
Max. 7 muuta vuoroa kuin  
yövuoroja peräkkäin. 
 

Keskeytynyt jakso Ei tunnista Tunnistaa 
Keskeytyksen 
määritelmä 

 Vuosiloma, 
sairausloma, 
työ- /virkavapaa tai 
muu hyväksyttävä syy 



 
Vertailu yleistyöaika – jaksotyöaika (8.9.2015/MP) 

 

Ajankohta, joka määrittää 
keskeytyksen 
suunnitelluksi tai 
yllättäväksi 

 Ennalta suunniteltu, jos on ollut 
tiedossa viikkoa ennen (siis 8 tai 
aiemmin) työaikajakson alkua 
Muu keskeytys, jos ei ole ollut 
tiedossa viikkoa (7 pv tai sen 
jälkeen) ennen työaikajakson alkua

Ennalta suunniteltu 
keskeytys 

 Täyden kalenteriviikon keskeytys alentaa 
ko. jakson työaikaa 38:15. 
Työaika alenee jokaista keskeytyspäivää 
kohden 7:39 mikäli työpäivät eivät ole 
tiedossa.  
Työpäiviksi katsotaan ma – pe 

Muu keskeytys  Alentaa täyttä työaikaa tekevän 
säännöllistä työaikaa (ylityörajaa) 
keskeytysajan alle suunniteltujen tuntien 
verran. 
Osa-aikaisella alentaa lisätyörajaa 
keskeytysajan alle suunniteltujen tuntien 
verran. 
Mikäli osa-aikaisen jaksossa molempaa 
keskeytyslajia, on ylityöraja kuitenkin 
ennalta suunnitellun keskeytyksen 
mukainen tuntimäärä. 
Mikäli jaksossa on työaikahyvityksiä, 
lisätään ne ylityörajaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


