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Työaikalaki 18 § – Työajan enimmäismäärä

• Työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Uudistus perustui EU:n työaikadirektiivin vaatimuksiin.

• Siirtymäsäännökset päättyivät 31.12.2020.

• Työaikalain mukaan työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden 
ajanjakson aikana. 

• Enimmäismäärä sisältää kaiken työajan.
• Työajan enimmäismäärään lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, olivatpa ne säännöllistä työaikaa, lisätyötä tai ylityötä. 
• Enimmäistyöaikaan sisältyy myös hätätyönä sekä aloittamis- ja lopettamistyönä tehdyt työtunnit. 

• Aloittamis- ja lopettamistyötä voidaan edelleen teettää, mutta se tulee huomioida työajan enimmäismäärää tarkasteltaessa.

• Enimmäismäärää laskettaessa huomioidaan aika, joka on työaikalain 3 §:ssä säädettyä työajaksi luettavaa aikaa.

• Työehtosopimuksella voidaan sopia enimmäistyöajan tasoittumisjakson pidentämisestä kuuteen kuukauteen. Teknisistä tai työn 
järjestämistä koskevista syistä tasoittumisjakson pituus voidaan pidentää enintään 12 kuukauteen.

• Mikäli tes-osapuolet sopivat tasoittumisjakson pidentämisestä 12 kuukauteen, asia on viranomaisen puolesta kunnossa.

• INFRA ry:n työehtosopimuksissa tasoittumisjaksoksi on sovittu 12 kk (työaikalain 4 kk:n tarkastelujaksoa ei tarvitse noudattaa).
• Infra-alan tes
• Asfalttialan tes
• Rakennusalan toimihenkilöiden tes

• Huomaa terminologia: Työaikalaki  Tasoittumisjakso. TES  Tarkastelujakso
• Tämä sen vuoksi, että keskimääräisessä säännöllisessä työajassa käytetään tasoittumisjaksoa.
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Työajan enimmäismäärän laskenta

• Mikä huomioidaan työaikana enimmäismäärää tarkasteltaessa? 
• TAL 3 §:n mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin 

työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan 
käytettävissä. 

• Myös työn kannalta välttämättömät terveystarkastukset ja päivystysluontoinen 
varallaolo. 

• Määritelmä ei ole toisin sovittavissa. 
• Laskentaan ei oteta mukaan muita eriä, vaikka niistä maksettaisiin 

palkkaa, mm: 
• Palkalliset arkipyhät 
• Työajan tasoittumisvapaa (pekkaset) 
• Matka-aika
• Varallaolo

8.2.2021INFRA ry 3



Esimerkki työajan enimmäismäärästä

• Pohjautuu hallituksen esitykseen (HE 158/2018) ja direktiivin 
ajatusmalliin. 

• Vuotuinen työajan enimmäismäärä: 48 viikkoa x 48 h = 2304 
tuntia.

• 4 viikkoa ylittävä vuosiloma ja sairausloma kirjataan työaikakertymään 
säännöllisenä työaikana eli neutraloidaan. 

• Neutralointi = säännöllisen työajan mukaiset tunnit / poissaolopäivä. 
• ESIMERKKI
• Työntekijällä on 5 viikkoa lomaa + 1 viikon työkyvyttömyys: työssäoloviikkoja 46.
• 46 viikkoa x 48 h = 2208 tuntia.

• Mikäli lomaa kertyy vähemmän kuin 4 viikkoa, käytetään jakajana todellisia 
työviikkoja.
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Vertailu vanhaan järjestelmään

• Vuotuinen säännöllinen työaika (työssäolo viikot x 40 tuntia)

• Ylityökiintiö 250 h / 330 h

• Aloittamis- ja lopettamistyö 5 h/ viikko

• ESIMERKKI 1
• Työssä 47 viikkoa + 5 viikkoa lomaa
• 47 viikkoa x 40 h = 1880 tuntia
• Ylityö 330 tuntia
• Aloittamis- ja lopettamistyö 235 tuntia
• YHTEENSÄ: 2445 tuntia (2304 tuntia)

• Vertailu: mikäli työtä on teetetty ympäri vuoden (ei lomautuksia) ja työhön on liittynyt aloittamis- ja lopettamistyötä 5 tuntia viikossa uusi järjestelmä pienentää 
enimmäistyöaikaa.

• ESIMERKKI 2
• Työssä 32 viikkoa (8 kk). Lomautus talveksi + vuosilomat.
• 32 viikkoa x 40 h = 1280 tuntia
• Ylityö 330 tuntia
• Aloittamis- ja lopettamistyö 160 tuntia
• YHTEENSÄ: 1770 tuntia (2304 tuntia)

• Vertailu: mikäli yrityksessä on lomautuksia esimerkiksi talven aikana, työajan enimmäismäärä kasvaa.
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Seurantajakso

• INFRA ry:n työehtosopimuksissa enimmäistyöajan tarkastelujaksoksi on sovittu 12 
kuukautta.

• Määriteltävä. 
• Esimerkiksi 1.1. – 31.12. tai 1.4. – 31.3.

• Seuraavat ohjeet ovat AVI:lta:
• Työajan enimmäismäärää tarkastellaan etukäteen määriteltyjen tasoittumisjaksojen ajalta 

työntekijöittäin.
• Työaikalaissa ei ole tarkemmin säädetty, mistä ajankohdasta lähtien tasoittumisjaksojen voidaan 

katsoa alkavan tai millä tavoin jaksojen alkamisesta ja jaksojen pituudesta voidaan valtakunnallisella 
työehtosopimuksella sopia. 

• Tasoittumisjaksojen alkamisajankohdasta voidaan näin sopia työnantajan toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla eri toimialoilla.

• Työaikalain noudattamisen ja työajan seurannan kannalta lähtökohtana voidaan pitää sitä, että enimmäistyöajan 
seurantaa toteutetaan säännöllisinä neljän kuukauden jaksoina. Määräaikaisten työntekijöiden kohdalla seuranta 
tulee aloittaa työsuhteen alusta lukien.

• INFRA: yrityksen kannalta helpointa/ yksinkertaisinta on määritellä tarkastelujaksoksi tietty 
ajanjakso. 

• Toisaalta AVI ohjeistaa tarkastelemaan enimmäistyöaikaa työntekijöittäin (näin toimittiin 
vanhassa järjestelmässä).

• Avin tulkinta määräaikaisten työntekijöiden ja työsuhteen alkamisen osalta viittaa 4 kk:n sääntöön.
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Mitä jos työsuhde on seurantajaksoa lyhyempi?

• Ei vaikuta laskentaan.
• Tunnit eivät saa ylittää 48 tunnin enimmäismäärää 4 kk jaksolla, joten lyhyemmällä jaksolla voi tehdä suhteessa 

enemmän töitä. 
• Tasoittuu periaatteessa ”työttömyysjaksolla”, vrt. työajan kuormittavuus. 

• Vrt. aiemmat ylityökiintiöt lyhyissä työsuhteissa
• Enimmäistyöaika 4 kk jaksolla 830 h (17,3 x 48 h)  
• Enimmäistyöaika 2 kk jaksolla 830 h = 104 h / vko  21 h / pvä 

• Käytännössä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat rajoittavat edellä esitettyä. 
• Yllä oleva on Avin käyttämä esimerkki ja liittyy työaikalain mukaiseen 4 kk:n tarkastelujaksoon.

• INFRA: AVI viittaa vanhaan järjestelmään, jossa ylityökiintiö (250 + 80) oli kaikilla sama riippumatta 
työsuhteen kestosta tai alkuajankohdasta.

• Työsuhteen jälkeinen aika ja lomautusaika voidaan edelleen huomioida enimmäistyöaikaa tarkasteltaessa.
• Koska vanhassa järjestelmässä ylityökiintiö oli myös määräaikaisissa työsuhteissa ja riippumatta työsuhteen aloituskohdasta 

kaikilla työntekijöillä sama, INFRA tulkitsee asiaa (toistaiseksi) siten, että myös kesken vuotta aloittavan työntekijän 
enimmäistyöaika voi olla linkitetty yrityksen käyttämään tarkastelujaksoon.

• Tarkastelujaksoksi on määritelty 1.1. – 31.12. tai 1.4. – 31.3. 
• ESIM. 1 Työntekijä aloittaa 1.5. ja määräaikainen työsuhde päättyy 31.10.  Työntekijä voi työskennellä enintään 2304 

tuntia. Vertailu: 2304 h – (24 viikkoa x 48 h) = 1152 h.  Työntekijä olisi voinut työskennellä puolet enemmän huomioiden 
vrk- ja viikkolevot.

• ESIM. 2 Työntekijä aloittaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 1.4. ja hänet lomautetaan talven vuoksi 30.11. 
Työntekijä voi työskennellä enintään 2304 tuntia. Vertailu: 2304 h – (36 viikkoa x 48 h) = 576 h.  Työntekijä olisi voinut 
työskennellä 576 h enemmän huomioiden vrk- ja viikkolevot.
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Enimmäistyöajan seurannan käytännön toteutus

• Mallit perustuvat AVI:n tulkintoihin.

• INFRA ry:n tulkinta ja kannanotto mallin perässä.

• Malli 1
• Työnantaja aloittaa seurannan vuoden 1. maanantaina ja seurantaa toteutetaan 16 viikon jaksoissa (4 kk x 4 vko). Tällöin lomakauteen 

ajoittuva seurantajakso voidaan pidentää vuosiloman määrällä (4 vko). Tämän ylimenevät lomat tai esim. sairauspoissaolot on syytä kirjata 
säännöllisen työajan mukaisina tunteina työajan enimmäismäärän seurantajärjestelmään. Näin kullakin seurantajaksolla jakajana käytetään 
16 viikkoa.

• INFRA: tarkastelujakso on 12 kk. Tarkastelujakso alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.
• Työntekijän lomaa ei huomioida laskelmassa, eli loman ajalta merkitään säännölliset työtunnit työaikakirjanpitoon, mutta ei työajan 

enimmäismäärään ja jakajana käytetään vain työssäoloviikkoja.
• ESIM. Henkilö on työskennellyt ajalla 1.5. – 31.10. yhteensä 1440 tuntia, ja pitänyt lomaa 2 viikkoa.  Laskennassa huomioidaan vain 

työssäoloviikot 24 ja loma neutraloidaan siten, että lomaviikkoja ja – tunteja ei huomioida laskennassa. 
• Työntekijä olisi voinut työskennellä 2304 tuntia. Tässä tulee huomioida vrk- ja viikkolevot.

• Malli 2

• Malli 2 perustuu ajatukselle, jossa säännöllisen työajan ylittävä työ on yksinomaan ylityötä. Malli soveltuu siis vain silloin, kun 
hätätyötä tai aloitus- ja lopetustyötä ei tehdä tai kun kyse ei ole liukuvasta työajasta. Tällöin voidaan seurata edelleen ylitöiden 
enimmäismäärää. Neljän kuukauden jakson suurin sallittu ylityömäärä on tuolloin 138 tuntia ja vuositasolla voitaneen pitää rajana 330 
tuntia. Tällöin työaika tasoittuu ”automaattisesti” enimmillään 48 tuntiin viikkotasolla.

• INFRA: tarkastelujakso on 12 kk. Tarkastelujakso alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.
• 47 viikkoa (5 viikkoa lomaa) x säännöllinen työaika 40 tuntia = 1880 tuntia + ”vanha ylityökiintiö” 330 tuntia = 2210 tuntia. 2210 h / 47 

viikkoa = 47 tuntia, joten ”vanha ylityökiintiö” täyttää työaikalain vaatimuksen.
Malli 2 soveltuu tilanteisiin, joissa säännöllisen työajan lisäksi tehdään vain ylityötä.
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Yhteenveto

• INFRAn tes:ssa tarkastelujakso on 
12 kk.

• Vuotuinen enimmäistyöaika 48 
vkoa x 48 h =2304 h

• Vuosiloma ja sairausloma on 
neutraloitava (tunnit ovat 
työaikakirjanpidossa, mutta niitä 
ei huomioida enimmäistyöajan 
tarkastelussa ja ko. viikkoja ei 
oteta jakajaan).

• Esim. 45 viikkoa x 48 h = 2160 h
• 5 viikkoa lomaa ja 2 viikkoa 

työkyvyttömyysaikaa 

• Kysy lisää INFRAn
lakitiimiltä:

• mika.kortene@infra.fi
• tiina.olin@infra.fi
• mikaela.aaltonen@infra.fi

• KIITOS!

mailto:mika.kortene@infra.fi
mailto:tiina.olin@infra.fi
mailto:mikaela.aaltonen@infra.fi
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