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      23.8.2013/JKK 

Vuodenvaihteen työajat 

Arkipyhät lyhentävät farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllis-
tä työaikaa seuraavasti: 
 

- itsenäisyyspäivä (6.12.), joulupäivä (25.12.), tapaninpäivä (26.12), uu-
denvuodenpäivä (1.1.) ja loppiainen (6.1.) aiheuttavat kukin yhden työajan 
lyhennyksen. 

 
Jouluaatto ei lyhennä työaikaa, koska joulusta voi tulla vain kaksi lyhennystä.  
 
Huom: Lyhennykset eivät koske enintään 1 kuukauden kestäviä määräaikaisia työ-
suhteita.  
 
Kokoaikaiset 
Yksi lyhennys vähentää periodin työaikaa 7 tuntia 30 minuuttia. Niillä, jotka saavat 
vuotuisen työajan lyhennyksen ”Pekkas-päivinä” (työaika 120 t / 3 vko), yksi arkipy-
hälyhennys vähentää periodin työaikaa 8 tuntia.  
 
Osa-aikaiset 
Arkipyhälyhennykset koskevat myös osa-aikatyöntekijöitä. Osa-aikaisen työajan ly-
hennyksen pituus saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viik-
kotyöaika 5:llä. 
 
Mikäli farmaseuttisen henkilöstön keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia, ar-
kipyhäkorvauksen saaminen edellyttää työskentelyä arkipyhäviikolla (ks. työehtoso-
pimuksen esimerkki 4, s. 18). 
 
Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. Rahakorvauksesta 
sovittaessa osa-aikainen tekee arkipyhän sisältämällä periodilla normaalit työtuntin-
sa, saa siitä normaalin palkkansa ja lisäksi rahakorvauksen arkipyhälyhennystä vas-
taavilta tunneilta.  
 
Osa-aikaeläkeläisen arkipyhälyhennys 
Osa-aikaeläkeläiset ovat osa-aikatyöntekijöitä, joten arkipyhälyhennykset toteutetaan 
kuten muillakin osa-aikaisilla. 
 
Moni osa-aikaeläkeläinen on sovitut viikot eläkkeellä ja tekee töissä ollessaan täysiä 
työviikkoja. Tällaisen henkilön kanssa voidaan sopia arkipyhälyhennysten toteuttami-
sesta myös siten, että arkipyhän sattuessa työviikolle annetaan sama lyhennys kuin 
kokoaikatyöntekijälle ja arkipyhän sattuessa eläkeviikolle lyhennystä ei anneta. Täl-
lainen sopimus on syytä tehdä pitempiaikaiseksi, jotta se johtaa oikeudenmukaiseen 
lopputulokseen.  
 
Lyhennyksen antaminen 
Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla. Lyhennys toteu-
tetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, periodin tuntimää-
rää lyhennetään muulla tavalla. Mikäli lyhennyksen antaminen normaalisti käytettä-
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vällä periodilla tuottaa ongelmia, voidaan periodia työehtosopimusten mukaan tila-
päisesti pidentää aina 8 viikkoon saakka. 
 
Vuosilomat arkipyhäviikoilla 
Itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, joulupäivää, toista joulupäivää, uudenvuodenpäivää 
ja loppiaista ei lasketa lomapäiviksi. Itsenäisyys-, uudenvuodenpäivä- ja loppiaisvii-
koilla kuluu 5 lomapäivää ja jouluviikolla 3 lomapäivää. Tämä koskee kaikkia työnte-
kijöitä – niin 5-päiväistä viikkoa tekevää kokoaikaista kuin esimerkiksi 3 päivänä vii-
kossa työskentelevää osa-aikatyöntekijää / -eläkeläistä. 
 
Itsenäisyyspäivä 6.12. on perjantai. Jos työntekijä on lomalla 2.- 5.12., hänellä voi-
daan teettää työpäivä lauantaina 7.12.  Tämä johtuu siitä, että neljän päivän lomaa 
annettaessa ei samalla viikolla tarvitse antaa vapaapäivää vaan se voi jäädä loman 
alle. Jos lauantai kuitenkin on työntekijän kiinteä vapaapäivä, se on vapaa myös em. 
tilanteessa. 
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