
KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ   LIITE 
 
Tämän liitteen mukaisia määräyksiä sovelletaan 1.1.2023 alkaen taikka sitä seuraavan 
tasoittumisjakson alusta.  
 
1. Työehtosopimuksen keskeytymätöntä 3-vuorotyötä koskevia määräyksiä sovelletaan 

sellaisenaan vuorotyöhön palkattuun tuntipalkkaiseen työntekijään (myös nimettyihin 

vuorottajiin) sekä tuntipalkkaiseen työntekijään, joka on ollut vuorotyössä yhtäjaksoisesti 

vähintään yhden kuukauden. Työntekijän tehdessä tilapäisesti vuorotyötä, mikä kestää 

vähemmän kuin kuukauden, sovelletaan häneen ko. aikana päivätyötä koskevia työaika- 

ym. määräyksiä. 

 
2. Säännöllinen työaika keskeytymättömässä kolmivuorotyössä on 8 tuntia vuorokaudessa 

ja keskimäärin 33,4 (4 viikon vuosilomalla 33,9) tuntia viikossa. Niiden työntekijöiden, joilla 

on oikeus 30 vuosilomapäivään, vuosityöaika on 1576 tuntia ja niiden työntekijöiden, joilla 

on oikeus 24 päivän vuosilomaan, vuosityöaika on 1600 tuntia. Säännöllinen 

vuorokautinen työaika voidaan paikallisesti sopien järjestää myös 12-tuntiseksi.  

 
3. Työajan tasoittumisjakso on enintään vuosi, jonka kuluessa työajan tulee tasoittua 

keskimäärin 2 kohdan mukaiseen vuosityöaikaan. Mikäli työaika ei tasoittumisjakson 

päättyessä tasoitu tähän, työntekijä voi halutessaan pitää vapaana keskimääräisen 

vuosityöajan ylittävän osuuden puolen vuoden kuluessa tasoittumisjakson päättymisestä. 

Tällöin vapaata annetaan yksi tunti kustakin sellaisesta keskimääräisen vuosityöajan 

ylittävästä työtunnista, jonka työntekijä haluaa vaihtaa vapaaseen. Tämän kohdan 

mukainen vapaa kerryttää vuorovapaita. 

 
4. Tuntipalkkainen työntekijä ansaitsee yhden palkallisen vuorovapaan jokaista 

keskeytymättömässä 3-vuorotyössä työskentelemäänsä täyttä 33,4 säännöllistä 

työvuoroluettelon mukaista työtuntia kohden. Mikäli työntekijän vuorotyötunnit ylittävät 

kalenterivuoden lopussa vuorovapaisiin oikeuttavat vähimmäismäärät, otetaan ne 

huomioon seuraavan kalenterivuoden vuorovapaita laskettaessa. Vuorovapaalla 

tarkoitetaan yhtä päivää, jolta maksetaan palkka 8 tunnilta keskituntiansion mukaan ellei 

vuorovapaan pituudesta ole paikallisesti toisin sovittu. 

 
5. Vuorovapaiden pitämisen ja päivätyön (esim. klo 7.00 - 16.00) tekemisen aikana ei ansaita 

vuorovapaita.  

 
6. Mikäli työntekijä työskentelee vuorojärjestelmässä, johon sisältyy päiväjaksoja, 

rinnastetaan ne vuorovapaisiin oikeuttaviksi säännöllisiksi työvuoroiksi. 

 
7. Mikäli työntekijälle vuorovapaiden määräytymiskauden aikana työnantajasta johtuvista 

syistä ei ole voitu antaa kohdan 4 mukaisia vuorovapaita, korvataan ne maksamalla niistä 

keskituntiansion mukaan laskettu korvaus 50 %:lla korotettuna tai sovittaessa työntekijän 

kanssa, annetaan ne vapaana seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

Pidettäessä vuorovapaat seuraavan vuoden puolella oikeuttavat ne vuorovapaiden 

ansaintaan kuten säännölliset työvuorot. 

 
8. Mikäli työntekijä on pitänyt liikaa vuorovapaita, voidaan niiltä maksettu korvaus periä 

takaisin tai teettää ylimääräiset vuorovapaat jo saman vuorovapaiden määräytymiskauden 

aikana. Ne on kuitenkin teetettävä viimeistään seuraavan vuoden puolella huhtikuun lop-

puun mennessä, elleivät paikalliset erityistarpeet huomioon ottaen ole sovittu 



myöhäisemmästä ajankohdasta. Ylimääräisten vuorovapaiden teettämisestä tai 

antamisesta ilmoitetaan työntekijälle viimeistään kolmea työpäivää tai kolmea työvuoroa 

ennen lukuun ottamatta kiireellisiä esim. sairaus- tai korjaustapauksia. 

 
9. Työntekijän siirtyessä pois keskeytymättömästä vuorotyöstä korvataan pitämättä jääneet 

vuorovapaat maksamalla niistä keskituntiansion mukainen korvaus. Työntekijän kanssa 

voidaan sopia vuorovapaiden pitämisestä työaikaan rinnastettavana palkallisena 

vapaana.   

 
10. Mikäli työntekijän kanssa on sovittu työhön tulosta kesken vuorovapaiden, vastaava määrä 

vuorovapaita siirtyy annettavaksi myöhemmin, mikäli työntekijä ei ole pitänyt liikaa 

vuorovapaita.   

 
11. Työntekijän työsuhteen päättyessä maksetaan pitämättä olevilta vuorovapailta 

keskituntiansion mukainen korvaus. Mikäli työntekijä on pitänyt liikaa vuorovapaita, 

vähennetään ylimääräisiltä vuorovapailta maksettu korvaus lopputilistä.  

 
12. Mikäli keskeytymättömässä kolmivuorotyössä oleva työntekijä on sairaana vuorovapaa-

jaksona, vuorovapaat kuluvat ja karttuvat sinä aikana, jolta työnantaja maksaa sairausajan 

palkkaa. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös siltä ajalta, jolta ansionmenetys 

korvataan lapsen sairautta koskevan määräyksen mukaisesti.  

 
13. Työvuoroluettelon mukaisia vuorovapaapäiviä pidetään työssäolopäivien veroisina 

vuosilomaa määrättäessä. 

  
14. Siirryttäessä työaikamuodosta toiseen määräytyy työaika siirron jälkeen kyseistä 

työaikamuotoa koskevien määräysten mukaan. Työntekijän tehdessä keskeytymätöntä 

kolmivuorotyötä vain osan vuodesta, määräytyy vuosityöaika keskeytymättömässä 

kolmivuorotyössä ja päivätyössä tehdyn työajan suhteessa.  

 
15. Työ, joka ylittää asianomaisen työviikon työvuoroluettelon mukaisen työajan, korvataan 

siten kuin työehtosopimuksessa ylityöstä on sovittu. Milloin tarpeellisesta aloittamis- ja 

lopettamistöistä aiheutuu vuorokautista ylityötä, on siitä maksettava ylityökorvaus tai 

kiinteä kuukausikorvaus. Paikallisesti voidaan sopia myös muusta korvaustavasta. 

  
16. Työntekijälle annetaan 5.5. – 21.9. välisenä aikana 30 vuorokauden yhtäjaksoinen vapaa, 

joka on vuosilomaa kaikkien niiden päivien osalta, jotka vuosilomalain mukaan katsotaan 

lomapäiviksi. Loppuosa vuosilomasta annetaan kalenterivuoden loppuun mennessä siten, 

että jaksoon sisältyy 14 vuorokauden yhtäjaksoinen vapaa. Paikallisesti voidaan sopia 

vuosilomien sijoittelusta toisin. 

  
17. Jos ammatillista koulutusta järjestetään sellaiseen aikaan, että esim. yövuorossa oleva 

työntekijä joutuu tulemaan vapaa-aikanaan ao. tilaisuuteen, on hänelle tältä ajalta 

maksettava tuntipalkan mukainen korvaus taikka annettava muulloin vastaava palkallinen 

vapaa-aika. Mikäli koulutusta järjestetään työntekijän vuorovapaapäivänä, hänelle 

maksetaan tuntipalkan mukainen korvaus ja vuorovapaa siirtyy myöhemmin pidettäväksi.  

 
Jos työntekijä joutuu ennen tai jälkeen työvuoronsa tulemaan työnantajan määräämään 
laitoksen tekniseen käyttöön tai kunnossapitoon liittyvään koulutukseen, maksetaan 
koulutusajalta ylityökorvaus, ellei paikallisesti toisin sovita.  

 



18. Työvuoroluetteloita laadittaessa on otettava huomioon työntekijöiden tarve 

yhdenjaksoisiin vapaisiin. 

  
19. Vähintään 12 tunnin, mutta enintään 72 tunnin ennakkoilmoitusajalla tehdystä vuoro-

työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka (sisältää mahdollisen ylityökorvauksen) 

vuoro-työn käynnistymisestä lukien 3 ensimmäisen työvuorokauden ajalta. Mikäli em. 

työvuorot puretaan 6 kuukauden kuluessa vuorojen kokoamisesta, maksetaan 

työntekijöille päivä-työssä tehdyiltä työtunneilta 20 %:lla korotettua palkkaa enintään 2 

kuukautta päivätyöhön siirtymisestä. Paikallisesti voidaan tämän pykälän määräyksistä 

sopia toisin. 

 
20. Näillä määräyksillä ei huononneta aiemmin sovittuja työpaikkakohtaisia järjestelyjä. 

 
 


