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Helatorstaiviikon työaika ja arkipyhäkorvaukset

Helatorstai, tänä vuonna 21.5.,  lyhentää viikon säännöllistä työaikaa Autoalan kaupan ja
korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Autoalan toimihenkilöitä koskevan
työehtosopimuksen soveltamisen piirissä olevilla työntekijöillä. Tässä tiedotteessa
selostetaan edellä olevia määräyksiä ja niiden soveltamista auto-alalla.

Autoalan kaupan ja konekorjaamotoiminnan työehtosopimus

Auto- ja konekorjaamoalan työehdot 
Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen osana olevien Auto- ja
konekorjaamoalan työehtojen 12 § 5 momentissa on määräykset sellaisten viikkojen
työajasta, joille osuu arkipyhiä. Määräyksen mukaan helatorstain jälkeinen lauantai on
vapaapäivä töissä, joissa työaika muutoinkin on järjestetty kiintein lauantaiksi osuvin
vapaapäivin. Tämä merkitsee, että helatorstaiviikon säännöllinen työaika on autoalalla
tavanomaisesti tehtävässä päivätyössä (työaikamuoto 15) noudatettavasta työaikamuodosta
riippuen joko 30 tai 32 tuntia. 

Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 16 §:n mukaan helatorstai on arkipyhä, jolta
maksetaan arkipyhäkorvaus. Arkipyhäkorvaus maksetaan, jos 16 §:n sisältämät
maksamisen edellytykset täyttyvät. Keskeisimpänä edellytyksenä on, että ko. päivä olisi
ollut työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä ja että työt ko. päivänä keskeytetään.
Arkipyhäkorvauksen määrä on työntekijän keskituntiansio kerrottuna säännöllisen
päivittäisen työajan tuntimäärällä (7,5 tai 8). 

Työehtojen 16 § mom. 5 määrää myös, että helatorstaiviikon lauantailta maksetaan
arkipyhäkorvausta vastaava korvaus. Kuluvana vuonna arkipyhäkorvaus maksetaan
lauantailta 23.5. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos työntekijä on kyseisen viikon
vuosilomalla.

Auto- ja konekaupan työehdot
Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen osana olevien Auto- ja
konekaupan työehtojen 7 § mukaan työaikaa lyhennetään mm. viikolla, jolla on helatorstai.
Tästä seuraa, että kyseisen viikon säännöllinen työaika on tänä vuonna enintään 30 tuntia,
kun säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa. Tämä määräys koskee konttori-, varaosa-
, varasto- ja palvelutyöntekijöitä sekä kiinteäpalkkaisia auto- ja konemyyjiä. 

Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien työaika määräytyy auto- ja konemyyjiä koskevan
pöytäkirjan mukaisesti. Helatorstai lyhentää provisiopalkkaisen auto- ja konemyyjän
viikoittaista työaikaa yhdellä täydellä työvuorolla eli 7,5 tunnilla. Sen mukaisesti
helatorstaiviikon säännöllisen työajan enimmäismäärä on 37,5 tuntia, jos työtä tehdään
myös lauantaina. Tämä on tullut ottaa huomioon laadittaessa auto- ja konemyyjiä koskevaa
työvuoroluetteloa tai työajan tasoittumisjärjestelmää. 
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Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 

Auto- ja katsastusaloilla työskentelevien toimihenkilöiden työehdot määrittävän
työehtosopimuksen 12 §:n perusteella määräytyy mm. arkipyhäviikkojen työaika.
Työehtosopimuksessa todetaan, että helatorstaiviikon (21) työpäivien lukumäärä on neljä
eli säännöllinen työaika viikolla on työaikamuodosta riippuen 30 tai 32 tuntia. 

Työehtosopimuksen 6 §:n mukaan helatorstaiviikonkin lauantai on vapaapäivä, elleivät
tuotantotekniset syyt muuta vaadi.
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