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Ändrade bestämmelser i TS (bilaga 1, 2 och 5)  

 

Bilaga 1 Ordinarie arbetstid och turnétillägg för teknisk personal 
vid kommunala teatrar (ingår inte i TS-avtalet på Åland) 

 
--- 

 

 

Bilaga 2 Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang vid 
brand- och räddningsverk 

 
§ 1 Ordinarie arbetstid 

mom. 1 

Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid brand- 
och räddningsverk kan följa 

 
a) allmän arbetstid (AKTA kap. III § 7), 
b) kontinuerligt treskiftsarbete (bilaga 5), (ingår inte i TS-avtalet på Åland)  
c)  avbrutet treskiftsarbete (bilaga 6) (ingår inte i TS-avtalet på Åland) eller 

d) i medeltal 40 timmar per vecka under en period av högst ett år (ÅL), 
varvid de ordinarie skiften delas in i dagskift och nattskift. Dagskiftets 
längd är 8 eller 9 och nattskiftets 16 eller 15 eller 12 timmar. 

 
Tillämpningsanvisning (punkt d) 

 
Med stöd av 34 § i arbetstidslagen har parterna avtalat om dygnsvila på ett 
sätt som avviker från vad som föreskrivs i 25 § i arbetstidslagen genom att 
dygnsvilan kan vara kortare än 11 timmar. 

 
Arbetsskiften måste dock ordnas så att den ersättande vilotiden enligt 25 §
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4 mom. i arbetstidslagen ges på det sätt som föreskrivs i lagen (hänvis- 
ningsbestämmelse). 

 
Protokollsanteckning 

 

 

För att den ordinarie arbetstidsformen enligt TS-20 bilaga 2 § 1 punkt d) ska kunna 
införas under perioden 1.5.2020–31.12.2021 krävs det ett lokalt tjänste- och ar- 
betskollektivavtal, om arbetsgivaren inte har tillämpat en sådan arbetstidsform under 
avtalsperioden för TS-18 . 

 
Protokollsanteckning 

För att arbetstidsformen enligt punkt d ska kunna införas under denna avtalspe- 
riod krävs det ett lokalt kollektivavtal. 

 

Arbetsgivare som 31.1.2018 har tillämpat arbetstidsformen enligt TS-17 bilaga 
2 § 1 mom. 1 punkt d kan fortsätta att tillämpa arbetstidsformen utan något lo- 
kalt avtal. 

 
 
 

För de arbetsgivare som 31.1.2018 tillämpat punkt d är den enda förändringen 
att utjämningsperioden i fortsättningen är högst 12 veckor. Ändringen träder i 
kraft 1.5.2018 eller efter den då pågående arbetsperiodens utgång, dock senast 
1.10.2018. 

 

 
Tillämpningsanvisning 

Den ordinarie arbetstiden kan också basera sig på ett tillstånd till undantag som be- 
viljats med stöd av arbetstidslagen (FFS 605/1996, FFS 872/2019) 
(hänvisningsbestämmelse). 

 

 
mom. 2 Försöksbestämmelse om en temporär arbetstidsform (bilaga 8) 

Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid brand- och 
räddningsverk kan i enlighet med bilaga 8 § 2 mom. 2 vara i genomsnitt 42 tim- 
mar i veckan under högst ett år, varvid arbetsskiften är högst 24 timmar, förut- 
satt att ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal ingåtts om detta i enlighet med 
bilaga 8. 

 

Arbetstid enligt försöksbestämmelsen i bilaga 8 kan tillämpas 1.4.2018– 
31.3.2020. 

 

mom. 2 3 
 

Den ordinarie arbetstiden för tjänsteinnehavare med ledar-, instruktions- och brand- 
synsuppgifter kan utöver alternativen i mom. 1 också följa byråarbetstid (AKTA kap. 
III § 8), om 

 
–  kommunen eller kommunalförbundet anser det vara ändamålsenligt, och 
–  den anställde i allmänhet inte är skyldig att delta i släcknings- och 

räddningsverksamheten eller vara i beredskap.
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Tillämpningsanvisning 

Syftet med textändringarna i detta moment är inte att ändra tillämp- 
ningsområdet för motsvarande bestämmelser i TS-03, utan ändring- 
arna beror enbart på att tjänstebeteckningarna för räddningsled- 
ningen ändrats. 

 
mom. 3 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden 

Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden är 6 månader. 

Tillämpningsanvisning 

Med stöd av 34 § i arbetstidslagen (FFS 872/2019) har parterna kommit överens 
om att förlänga uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden enligt 18 
§ i arbetstidslagen till 6 månader. 

 
Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden införs inom den tid som 
anges i arbetstidslagen. 

 

 
 
 

§ 2 Mertidsersättning under söckenhelgsveckor 
 

Om arbetsgivaren under en söckenhelgsvecka inte kan ge en hel dags kompensat- 
ionsledighet för söckenhelger och helgdagsaftnar som avses i AKTA kap III § 7 
mom. 3, betalas till anställda med full arbetstid för varje sådan söckenhelgsdag eller 
helgdagsafton en oförhöjd timlön för 

 
–  7 timmar 45 minuter, från 2.11.2020 7 timmar 39 minuter, vid arbetstid som anges i 

§ 1 mom. 1 punkt a 
–  8 timmar vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt d och 
–  7 timmar 21 minuter, från 2.11.2020 7 timmar 15 minuter, vid arbetstid som anges i 

§ 1 mom. 2 3. 
 

 

Detta gäller även då den anställde enligt arbetsskiftsförteckningen varit ledig från 
arbetet eller haft semester, sjukledighet eller moderskapsledighet. 

 

 

Tillämpningsanvisning 

I arbetstid som baserar sig på tillstånd till undantag betalas i mertidsersättning på mot- 
svarande sätt en oförhöjd timlön som motsvarar en femtedel av veckans genomsnitt- 
liga ordinarie arbetstid, om inte något annat följer av tillståndet till undantag. 

 

 
- -
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Bilaga 5 Kontinuerligt treskiftsarbete (ingår inte i TS-avtalet på 
Åland) 

 
 


