
Pääsiäisen ja vapun 2022 työaika 
Pääsiäisen aikaan sisältyy arkipyhiä, jotka lyhentävät viikon säännöllistä työaikaa Autoalan kaupan 
ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen (pois lukien provisiopalkkaiset automyyjät) ja Autoalan 
toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisen piirissä olevilla työntekijöillä ja 
toimihenkilöillä. Pääsiäinen vaikuttaa myös vuosiloman pitämiseen. Pääsiäinen sijoittuu tänä 
vuonna huhtikuulle viikoille 15 ja 16 siten, että pitkäperjantai on 15.4.2022 ja toinen pääsiäispäivä 
18.4.2022. 

Auto- ja konekorjaamoalan työehdot 

Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 12 §:ssä on määräykset arkipyhien vaikutuksesta 
säännölliseen työaikaan ja 16 §:ssä arkipyhäkorvauksiin. Pääsiäislauantai (16.4.) on vapaapäivä, 
elleivät tuotannon tekniset syyt muuta vaadi (Tes 12 § mom. 5 kohta 2). 

Pääsiäisen jälkeinen lauantai (23.4.) on vapaapäivä töissä, joissa työaika muutoinkin on järjestetty 
kiintein, lauantaina pidettävin vapaapäivin. Työpaikoilla, joissa lauantai on säännöllisesti työpäivä, 
on myös pääsisäisen jälkeinen lauantai normaali työvuoroluettelon mukainen työpäivä. Vastaavasti 
pitkäperjantain jälkeinen lauantai eli pääsiäislauantai voi olla normaali työpäivä (= säännöllistä 
työaikaa), jos se on palvelutuotannon kannalta tarpeen. 

Pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä ovat vapaapäiviä, joilta maksetaan ansionmenetyksen 
korvauksena arkipyhäkorvaus. Edellytyksenä on, että työ työpaikalla on keskeytyneenä ko. päivinä 
ja kyseiset päivät olisivat muuten olleet työntekijän työpäivä. Työehtosopimusmääräys sisältää 
täydentäviä määräyksiä eräitä erikois- ja poikkeustilanteita varten. 

Auto- ja konekaupan työehdot 

Työehtosopimuksen auto- ja konekaupan työehtojen määräykset koskevat 

• konttori-, 
• varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöitä sekä 
• kiinteäpalkkaisia automyyjiä. 

Provisiopalkkaisilla automyyjillä eivät nämä arkipyhät lyhennä viikon säännöllistä työaikaa. 

Auto- ja konekaupan työehtojen 7 §:n perusteella työaikaa lyhentävät pääsiäislauantai ja toinen 
pääsiäispäivä. Kyseisten viikkojen (15 ja 16) säännöllinen työaika on 30 tuntia. Pääsiäisen 
jälkeinen lauantai on vapaa, jos lauantai on vakiintuneesti työntekijän vapaapäivä eli tehtäessä työtä 
ns. toimistotyöajan mukaisesti maanantaista perjantaihin. 

Provisiopalkkaisilla automyyjillä pääsiäisen ajan työaika määräytyy käytössä olevan työajan 
tasoittumisjärjestelmän mukaisesti. Tarkemmat määräykset ovat provisiopalkkaisia auto- ja 
konemyyjiä koskevassa pöytäkirjassa, joka on Auto- ja konekaupan työehtojen osa. 

Tekniset toimihenkilöt ja katsastusala 

Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräyksiä arkipyhäviikkojen 
työajasta. Tätä täydentää 12 §:ssä oleva määräys eri työviikkojen työpäivien lukumäärästä. 



Pääsiäislauantai samoin kuin pääsiäisen jälkeinen lauantai ovat vapaapäiviä, elleivät 
palveluliiketoiminnalliset syyt muuta vaadi. Kyseisten viikkojen (15 ja 16) työpäivien lukumäärä on 
neljä. 

Jos pääsiäislauantaina ollaan työssä, on vapaapäivän menettäminen korvattava antamalla vapaata 
muuna työtuntijärjestelmään merkittävänä aikana. Jos vapaata ei voida antaa, on pääsiäislauantaina 
tehty työ korvattava viikkoylityötä koskevien määräysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 
pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan 100 %:n korotus. 

Vuosiloma ja pääsiäinen 

Sijoitettaessa vuosilomia pääsiäisen ajalle pyhäpäiviä ei lasketa lomapäiviksi eli pitkäperjantaita, 
pääsiäispäivää ja toista pääsiäispäivää. Vuosilomalain erityissäännöksen johdosta, 
pääsiäislauantai (16.4.2022) ei ole lomapäivä, vaikka se onkin arkipäivä. Joten pidettäessä 
vuosilomaa pääsiäisviikolla (viikko 15) lomapäiviä kuluu neljä ja pääsiäisen jälkeisellä viikolla 
(viikko 16) viisi.                             

Vapun työaika 

Vapunpäivä 1.5.2022 on tänä vuonna sunnuntai eikä näin ollen lyhennä viikon säännöllistä 
työaikaa. 
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