Vuosivapaajärjestelmä
Vuosivapaan ansainta
2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen
vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen, vuosivapaiden ansainta
alkaa vasta työsuhteen kestettyä 6 kuukautta.
Vuosivapaata kerryttävät kalenterivuosittain:
 tosiasiallisesti tehdyt työtunnit,
 muu työaikalain 2 luvun 4 §:n tarkoittama työajaksi luettava aika,
 työnantajan määräämä koulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan
ansion menetystä,
 luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla työstä vapautusaika sekä
 henkilöstön edustajalla koulutussopimuksen mukainen työnantajatuen piiriin kuuluva
ammattiyhdistyskoulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion
menetystä.
Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon
mukaisesti:
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Esimerkki 9.
Työntekijän työsuhde on alkanut ennen 1.1.2017. Työntekijän vuosivapaan ansaintaan
oikeuttavia tunteja lasketaan 1.1.2017 alkaen.

Esimerkki 10.
Työntekijän työsuhde on alkanut 14.2.2017. Kuusi kuukautta tulee täyteen 13.8.2017.
Työntekijän vuosivapaan ansaintaan oikeuttavia tunteja lasketaan 14.8.2017 alkaen.

Esimerkki 11.
Työntekijän työsuhde on kestänyt 30.1. - 28.5.2017. Työntekijän kanssa solmitaan uusi
työsuhde 1.6.2017. Vuosivapaiden ansainta alkaa työsuhteiden kestettyä yhteensä 6
kuukautta. Tältä osin noudatetaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n periaatteita työsuhdeetuuksien määräytymisestä lyhytaikaisin keskeytyksin toisiaan seuraavissa työsuhteissa.
Vuosivapaan ansaintaan oikeuttavia tunteja lasketaan 30.7.2017 alkaen.

Vuosivapaan antaminen
3. Vuosivapaat annetaan ensisijaisesti ansaintavuoden aikana,
ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

kuitenkin

viimeistään

Työntekijän aloitteesta voidaan kirjallisesti sopia, että vuosivapaat annetaan viimeistään
ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Vuosivapaita ei saa sijoittaa vuosiloman tai muiden vapaiden ajalle.
Esimerkki 12.
Työntekijällä on 6 päivän vuosiloma 2. – 9.1.2017. Loppiainen on perjantaina 6.1.2017.
Koska loppiainen ei ole vuosilomapäivä, niin työntekijän 6 päivän vuosiloma päättyy
maanantaina 9.1.2017. Vuosivapaata ei voi sijoittaa vuosiloman ajalle.
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Vuosivapaat on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan yhteydessä. Vapaa
voidaan kuitenkin antaa myös yksittäisenä päivänä, kuten esimerkiksi arkipyhänä.
Esimerkki 13.
Työntekijällä on 6 päivän vuosiloma 7.4. - 13.4.2017. Pitkäperjantai on 14.4. Koska loma
on päättynyt 13.4., vuosivapaa voidaan sijoittaa pitkäperjantaille 14.4.
Vuosivapaita annettaessa on kuultava työntekijää. Kolme päivää tai sitä pidemmästä
yhdenjaksoisesta vuosivapaasta on sovittava työntekijän kanssa.
Vuosivapaa on merkittävä työvuoroluetteloon. Sille kalenterivuorokaudelle, jolle vuosivapaa
sijoittuu, ei voi suunnitella alkavaa tai päättyvää työvuoroa.
Vuosivapaat tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä.
Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vuosivapaita.
Vuosivapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa.
Vuosivapaan vaikutus työaikaan ja vuosivapaan pituudesta toisin sopiminen
4. Vuosivapaa annetaan 7,5 tunnin pituisena työpäivänä.

Esimerkki 14.

37,5 tuntia tekevä, yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää
Työntekijälle annetaan 1 vuosivapaa 7,5 tunnin pituisena työpäivänä. Viikon muina 4
työpäivänä hän on töissä yhteensä 30 tuntia.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan 30 tuntia.

Esimerkki 15.
Alle 37,5 tuntia tekevä, yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää
Työntekijän työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika on 30 tuntia. Hänelle annetaan 1
vuosivapaa 7,5 tunnin pituisena työpäivänä. Viikon muina 4 työpäivänä hän on töissä
yhteensä 22,5 tuntia.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan 22,5 tuntia

Esimerkki 16.
37,5 tuntia tekevä, yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää
Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä. Jakson enimmäistyöaika on 450
tuntia (12 x 37,5). Jakson aikana on annettu 2 vuosivapaata 7,5 tunnin pituisina työpäivinä.
Vuosivapaatunteja on annettu 15.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan 435 tuntia.
Työntekijän ansaittua kalenterivuodessa täydet 6,5 päivää vuosivapaata, tulee 6 päivää ylittävä
vapaan osa (3 tuntia 45 minuuttia) antaa myös kokonaisena päivänä.
Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työntekijän 6 päivää ylittävä vuosivapaan osa
toteutetaan esimerkiksi:
 lyhentämällä työpäivää tai työpäiviä ko. tunneilla (palkka maksetaan kuitenkin koko
suunnitellulta työvuorolta) tai
 maksamalla ko. tunnit 6. kohdan mukaisesti rahakorvauksena tai
 siirtämällä ko. tunnit työaikapankkiin.
Suunniteltu työvuoro voidaan työntekijän aloitteesta sopia vuosivapaaksi. Vuosivapaan pituus
vastaa tällöin työvuoron pituutta. Sopimisen yhteydessä tulee kuitenkin todeta sen mahdollinen
vaikutus pidettävien vuosivapaiden määrään.
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosivapaan pituudesta toisin (23 §:n mukaisesti, s xx)
työntekijällä ollessa aina samanpituiset alle 7,5 tunnin työvuorot. Vuosivapaan pituus sovitaan
vastaamaan säännönmukaisen työvuoron pituutta, jolloin vuosivapaiden määrä voi myös kasvaa.
Työnantaja voi suunnitella sovitun pituisia vuosivapaita työvuoroluetteloon jatkossa ilman erillistä
sopimista.

Esimerkki 17.
Työntekijä on osittaisella hoitovapaalla. Hän tekee 6 tunnin työvuoroja 5 päivänä viikossa.
Työnantaja ja työntekijä sopivat vuosivapaan pituudeksi työvuoron pituuden. Työnantaja
voi suunnitella sovitun pituisia vuosivapaita työvuoroluetteloon jatkossa ilman erillistä

sopimista. Tällä tavalla työntekijä saa 8 vuosivapaata ja yhteensä 48 vuosivapaatuntia.
Jäljellä olevien 45 minuutin toteuttamisesta työnantaja ja työntekijä voivat sopia samalla
tavalla kuin 6 päivää ylittävän vapaan osan antamisesta on yllä todettu.

Palkka vuosivapaan ajalta
5. Vuosivapaan ajalta työntekijä saa palkkansa kiinteine lisineen ilman tuntikohtaisia olosuhdelisiä
ja työaikalisiä.
Kuukausipalkkainen ja suhteutetulla kuukausipalkalla oleva työntekijä saa normaalin palkkansa
riippumatta pidetyn vuosivapaan pituudesta.
Tuntipalkkainen työntekijä saa vuosivapaan ajalta palkan pidetyn vuosivapaan pituuden mukaan.
Provisiopalkkaiselle maksetaan vuosivapaan ajalta keskimääräinen päiväprovisio.

Vuosivapaan maksaminen rahakorvauksena
6. Työntekijän työsuhteen kestettyä 6 kuukautta hänen kanssaan voidaan sopia (23 §:n
mukaisesti, s. xx) vuosivapaiden antamisen sijaan niiden maksaminen rahakorvauksena. Aina
työntekijän ansaittua vuosivapaan, hänelle maksetaan sen pituutta vastaava rahakorvaus
seuraavana palkkapäivänä.
Työntekijän aloitteesta voidaan sopia myös yksittäisen vuosivapaan tai sen osan maksamisesta
rahakorvauksena. Rahakorvaus maksetaan seuraavana palkkapäivänä.

Esimerkki 18.
Työntekijälle on kertynyt 4 vuosivapaata ja hän haluaa yhden vuosivapaan
rahakorvauksena. Jäljelle jääneiden vuosivapaiden maksamisesta rahakorvauksena tulee
sopia erikseen.

Rahakorvauksen suuruus saadaan kertomalla vuosivapaan pituus tuntipalkalla. Tuntipalkassa
otetaan huomioon työntekijän palkassa maksamishetkellä olevat kiinteät lisät ilman tuntikohtaisia
olosuhdelisiä ja työaikalisiä.
Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkka lasketaan työntekijän kokoaikatyön
mukaisesta kuukausipalkasta jakajalla 160.
Jos vuosivapaita ei ole ollut mahdollista antaa ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä, vuosivapaat tulee maksaa rahakorvauksena toukokuun palkkapäivänä.

Esimerkki 19.
Työntekijä on pitkällä sairauslomalla. Edellisen vuoden vuosivapaita ei ole voitu tästä
syystä antaa huhtikuun loppuun mennessä. Työnantaja maksaa vuosivapaat
rahakorvauksena toukokuun palkkapäivänä.

Jos vuosivapaita ei ole ollut mahdollista antaa työntekijän aloitteesta tehdyn kirjallisen sopimuksen
mukaisesti viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, vuosivapaat
tulee maksaa rahakorvauksena tammikuun palkkapäivänä.
Vuosivapaat työsuhteen päättyessä
7. Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosivapaat maksetaan rahakorvauksena.
Mikäli työntekijän aloitteesta on sovittu vuosivapaan pitämisestä ennen kuin se on ansaittu,
työnantajalla on työsuhteen päättyessä oikeus periä takaisin ansaitsemattomasta vuosivapaasta
maksettu palkka. Takaisinperintä on mahdollista vain, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta
syystä.

ARKIPYHÄJÄRJESTELMÄ JA 38 TUNNIN VIIKKOTYÖAIKA
Työpaikkakohtainen sopimus arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta
1. Vuosivapaajärjestelmän sijaan voidaan työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n
mukaisesti (s. xx) sopia arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta yrityksessä tai sen osassa.
2. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteutetaan tässä vaihtoehdossa
pidentämällä kokoaikaisten työntekijöiden työaika keskimäärin 38 viikkotyötuntiin. Työajan
pidennys ei edellytä muutoksia työsopimukseen.
Alle 37,5 tuntia tekevien työntekijöiden viikkotyöaikaa ei kilpailukykysopimuksen mukaan
pidennetty.
3. Mikäli työpaikalle on valittu työehtosopimuksen mukainen luottamusmies, hän voi sopia
arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta edustamiensa työntekijöiden puolesta.
Jos sopimus tehdään työntekijöiden kanssa, arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta on sovittava
työpaikan jokaisen kyseiseen ammattiryhmään kuuluvan työntekijän kanssa.
4. Sopimus voidaan tehdä työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti (s. xx) olemaan voimassa
toistaiseksi tai määräajan. Sopimus on kuitenkin voimassa aina vähintään kalenterivuoden
kerrallaan.
5. Tämän pöytäkirjan arkipyhälyhennyksiä koskevat kohdat 5.-9. korvaavat työehtosopimuksen 7
§:n vuosivapaita koskevat kohdat 2.-7.
Arkipyhäviikon työajan lyhennys
6. Työaikaa lyhentävä arkipyhä vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien
määrää 1:llä ja työtuntien määrää 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla).
7. Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:
• arkipyhäviikolla

• 2 edeltävänä viikkona
• 2 seuraavana viikkona tai
• tasoittumisjärjestelmässä.
Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista
sopimista työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti (s. xx).
Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.
Esimerkki 46.
Yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää:
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 38 tuntia. Arkipyhäviikko on viikolla 14. Työajan
lyhennys voidaan toteuttaa viikoilla 12–16 lyhentämällä valitun viikon työpäivien määrää 1:llä
ja viikkotyöaikaa 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla). Lyhennysviikolla työpäiviä on 4 ja
viikkotyöaika on 30,4 tuntia (30 tuntia 24 minuuttia).

Esimerkki 47.
Yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää:
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on
tasoittumisjärjestelmän 3. viikolla.
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Työtuntien määrä
228 – 7,6 = 220,4 t (220 tuntia 24 minuuttia)

Arkipyhäviikko
Lyhennys toteutetaan vähentämällä minkä tahansa viikon työpäivien määrää 1:llä ja jakson
työaikaa 7,6 tunnilla (7 tunnilla 36 minuutilla). Jakson normaali työpäivien määrä on 6 x 5 = 30
työpäivää. Jakson normaali tuntimäärä on 6 x 38 tuntia = 228 tuntia. Lyhennys toteutuu
teettämällä jaksossa 29 työpäivää ja 220,4 tuntia (220 tuntia 24 minuuttia).
8. Työaikaa lyhentävät:
• pitkäperjantai
• pääsiäismaanantai
• helatorstai
• juhannuspäivä.
Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:
• uudenvuodenpäivä
• loppiainen
• vapunpäivä
• itsenäisyyspäivä

• jouluaatto
• tapaninpäivä.
9.Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on
kestänyt vähintään kuukauden. Työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä
johtuvaa työajan lyhennystä.
Esimerkki 48.
Työsuhde on alkanut 24.11. Työsuhde on kestänyt jouluaattoon mennessä 1 kuukauden,
joten työntekijä saa maanantaista perjantaille sijoittuvalta jouluaatolta arkipyhälyhennyksen.
Lisäksi työntekijä saa maanantaista perjantaihin sijoittuvalta itsenäisyyspäivältä työajan
lyhennyksen.
10. Alle 37,5 tuntia tekevälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys:
• rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi lyhennysjakson tilissä tai
• palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana.
Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.
Esimerkki. 49.
Työntekijän sovittu keskimääräinen viikkotyöaika on 20 tuntia.
Arkipyhäviikon (esim. juhannusviikon) työajan lyhennys (4 tuntia) voidaan antaa kahdella
tavalla:
• rahana:
Työntekijä tekee kyseisellä viikolla sovitun 20 tuntia ja saa palkan 24 tunnilta.
tai
• työajan lyhennyksenä:
Työntekijä tekee kyseisellä viikolla 16 tuntia ja
saa palkan 20 tunnilta.
Lisä- ja ylityö
11. Lisä- ja ylityön osalta noudatetaan työehtosopimuksen 9 §:n määräyksiä lukuun ottamatta
kohtia 5.–8. Kyseisistä kohdista on tässä pöytäkirjassa omat määräykset kohdissa 12.-15.
Työehtosopimuksen 9 §:n kohdissa 13.–15. käytetään 37,5 tunnin sijasta 38 tuntia.

Korotettu palkka
12. Vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 38 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu
palkka.

Kokoaikatyöntekijälle maksetaan arkipyhäviikon enimmäistyöajan ylittävästä työstä 50 %:lla
korotettu palkka.
Kokoaikatyöntekijällä arkipyhäviikon enimmäistyöaika on 30,4 tuntia (30 tuntia 24 minuuttia) 1
arkipyhän lyhentäessä työaikaa ja 22,8 tuntia (22 tuntia 48 minuuttia) 2 arkipyhän lyhentäessä
työaikaa.

13. Varastotyöntekijälle maksetaan vuorokaudessa 10 tunnin jälkeen
50 %:lla korotettu palkka ja 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.
Jos varastotyöntekijän säännöllinen työaika on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n
mukaisesti (s. xx) sovittu enintään 12 tunniksi vuorokaudessa, korotettua palkkaa maksetaan
vuorokaudessa aina vasta 12 tunnin jälkeen. Vuorokaudessa 12 tunnin jälkeen tehtävistä tunneista
maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.
Varastotyöntekijälle ei makseta ilta- ja yölisiä työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa.
Muuten korotettu palkka maksetaan 12. kohdan mukaan.
14.
Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- ja ylityökorvauksia.
Työaikalisät maksetaan lisä- ja ylityön ajalta korottamattomina.
Korotettu palkka tasoittumisjaksossa
15. Tasoittumisjärjestelmässä tehdystä tuntimäärästä
a. vähennetään yli 10 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 50 %:lla korotettu palkka ja
• varastossa 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.
Edellä esitetystä poiketen varastoissa, joissa on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23
§:n mukaisesti (s. xx) sovittu vuorokautinen säännöllinen työaika enintään 12 tunniksi,
a. vähennetään vain yli 12 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 100 %:lla korotettu palkka.
b. vähennetään tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajat
• viikkojen
lukumäärä
x
38
tuntia,
josta
vähennetään
arkipyhälyhennysten lukumäärä x 7,6 tuntia (7 tuntia 36 minuuttia).
c. maksetaan erotuksesta 50 %:lla korotettu palkka.

Esimerkki 50.
38 tuntia tekevä, yritys käyttää tasoittumisjärjestelmää

kokoaikatyöntekijän

Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä, jolloin
enimmäistyöaika on (12 x 38) 456 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä.

jakson

viikkojen

Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä tunteja
on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät tunnit
(500 - 15), jolloin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseisen jakson viikkojen
enimmäistyöaika 12 x 38 – 7,6 = 448,4 tuntia (448 tuntia 24 minuuttia), jolloin 50 %:lla
korvataan 36,6 tuntia (36 tuntia 36 minuuttia).
Työntekijälle maksetaan normaalin palkan lisäksi 50 %:lla korotettu palkka yhteensä (15 +
36,6) 51,6 tunnilta (51 tunnilta 36 minuutilta).
Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli
20 tuntia. (500 tuntia - 12 x 40 tuntia).

Esimerkki 51.
Alle 37,5 tuntia tekevä tuntipalkkainen, yritys käyttää tasoittumisjärjestelmää
Alle 37,5 tuntia tekevän sovittu viikkotyöaika on 30 tuntia. Työpaikalla on käytössä 12 viikon
tasoittumisjärjestelmä. Jakson suunniteltu tuntimäärä on (12 x 30) 360 tuntia. Jaksoon sisältyy
1 arkipyhä, josta maksetaan rahakorvaus.
Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä tunteja
on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät tunnit
(500 - 15), jolloin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään jakson viikkojen
enimmäistyöaika 456 tuntia (12 x 38), jolloin 50 %:lla korvattavia tunteja jää 29.
Kyseiseltä
tasoittumisjaksolta
työntekijälle
maksetaan
yksinkertainen
tuntipalkka
suunnitelluista 360 tunnista ja jakson viikkojen enimmäistyöajan ja suunnitellun työajan
erotuksesta (456 – 360) 96 tunnista. Yksinkertainen tuntipalkka maksetaan yhteensä 456
tunnista (360 + 96). Työntekijä saa jaksolta 50 %:lla korotetun palkan 44 tunnilta (15 + 29).
Lisäksi hänelle maksetaan arkipyhäviikon lyhennyskorvauksena 6 tunnin palkka.
Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli
20 tuntia (500 tuntia - 12 x 40 tuntia).

40 TUNNIN VIIKKOTYÖAIKA, PEKKASPÄIVÄT JA VUOSIVAPAA
Pekkaspäivien ansainta
1. Kokoaikatyöntekijä ansaitsee Pekkaspäiviä kalenterivuotta kohti seuraavasti:
Työsuhteen kesto

Pekkaspäivien lukumäärä

2–4 kuukautta
5–7 kuukautta
8–10 kuukautta
11–12 kuukautta

3 päivää
7 päivää
11 päivää
14 päivää.

Edellä oleviin kuukausiin lasketaan vähintään 14 työpäivää sisältävät kuukaudet.
2. Työpäivien veroisiksi päiviksi lasketaan:
• vuosilomalain 7 §:n mukaiset päivät lukuun ottamatta ko.
lain 7 §:n 2. momentin 1., 7. ja 8. kohdan mukaisia päiviä.
• työehtosopimuksen 17 §:n mukaiset päivät (s. xx) lukuun ottamatta vaikeasti sairaan
lapsen hoitopäiviä.
Pekkaspäivien antaminen
3. Pekkaspäivät annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.
Vapaapäivät annetaan:
• erikseen tai yhdistämällä yhdeksi tai useammaksi yhdenjaksoiseksi vapaaksi
• yhdistämällä työehtosopimuksen mukaiseen vapaapäivään.
Vapaapäivistä ilmoitetaan työehtosopimuksen 6 §:n 5. kohdan mukaan (s. xx).
Poissaolot ja vuosiloma
4. Poissaolot eivät aiheuta muutoksia työvuoroluetteloon merkittyihin Pekkaspäiviin.
Pekkaspäivät kerryttävät vuosilomaa.
Pekkaspäivät työsuhteen päättyessä.
5. Työsuhteen päättyessä:
• pitämättömät Pekkaspäivät korvataan peruspalkalla
• liikaa annettuja Pekkaspäiviä vastaava palkka vähennetään palkkaennakkona lopputilistä
ilman työsopimuslain 2:17 §:n mukaista kuittausrajoitusta.
Vuosivapaajärjestelmä
6. Tämän pöytäkirjan kohdat 7. – 12. korvaavat työehtosopimuksen 7 §:n kohdat 2. – 7.

Vuosivapaan ansainta
7. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen
vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen, vuosivapaiden ansainta
alkaa vasta työsuhteen kestettyä 6 kuukautta.
Vuosivapaata kerryttävät kalenterivuosittain:
 tosiasiallisesti tehdyt työtunnit,






muu työaikalain 2 luvun 4 §:n tarkoittama työajaksi luettava aika,
työnantajan määräämä koulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion
menetystä
luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla työstävapautusaika sekä
henkilöstön edustajalla koulutussopimuksen mukainen työnantajatuen piiriin kuuluva
ammattiyhdistyskoulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion
menetystä.

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon
mukaisesti:
Kertyneiden työtuntien määrä
220
440
660
880
1100
1320
1540

Vuosivapaiden määrä
1
2
3
4
5
6
6,5

Vuosivapaatuntien määrä
8
16
24
32
40
48
52

Esimerkki 52.
Työntekijän työsuhde on alkanut ennen 1.1.2017. Työntekijän vuosivapaan ansaintaan
oikeuttavia tunteja lasketaan 1.1.2017 alkaen.

Esimerkki 53.
Työntekijän työsuhde on alkanut 14.2.2017. Kuusi kuukautta tulee täyteen 13.8.2017.
Hänen kohdallaan vuosivapaan ansaintaan oikeuttavia tunteja lasketaan 14.8.2017
alkaen.

Esimerkki 54.
Työntekijän työsuhde on kestänyt 30.1. - 28.5.2017. Työntekijän kanssa solmitaan uusi
työsuhde 1.6.2017. Vuosivapaiden ansainta alkaa työsuhteiden kestettyä yhteensä 6
kuukautta. Tältä osin noudatetaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n periaatteita työsuhdeetuuksien määräytymisestä lyhytaikaisin keskeytyksin toisiaan seuraavissa työsuhteissa.
Vuosivapaan ansaintaan oikeuttavia tunteja lasketaan 30.7.2017 alkaen.

Vuosivapaan antaminen
8. Vuosivapaat annetaan ensisijaisesti ansaintavuoden aikana,
ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

kuitenkin

viimeistään

Työntekijän aloitteesta voidaan kirjallisesti sopia, että vuosivapaat annetaan viimeistään
ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Vuosivapaita ei saa sijoittaa vuosiloman tai muiden vapaiden ajalle.

Esimerkki 55.
Työntekijälle on 6 päivän vuosiloma 2. - 9.1.2017. Loppiainen on perjantaina 6.1.2017.
Koska loppiainen ei ole vuosilomapäivä, niin työntekijän 6 päivän vuosiloma päättyy
maanantaina 9.1.2017. Vuosivapaata ei voi sijoittaa vuosiloman ajalle.
Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti
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Vuosivapaat on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan yhteydessä. Vapaa
voidaan kuitenkin antaa myös yksittäisenä päivänä, kuten esimerkiksi arkipyhänä.
Esimerkki 56.
Työntekijällä on 6 päivän vuosiloma 7.4. - 13.4.2017. Pitkäperjantai on 14.4. Koska loma
on päättynyt 13.4., vuosivapaa voidaan sijoittaa pitkäperjantaille 14.4.
Vuosivapaita annettaessa on kuultava työntekijää. Kolme päivää tai sitä pidemmästä
yhdenjaksoisesta vuosivapaasta on sovittava työntekijän kanssa.
Vuosivapaa on merkittävä työvuoroluetteloon. Sille kalenterivuorokaudelle, jolle vuosivapaa
sijoittuu, ei voi suunnitella alkavaa tai päättyvää työvuoroa.
Vuosivapaat tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä.
Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vuosivapaita.
Vuosivapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa.

Vuosivapaan vaikutus työaikaan ja vuosivapaan pituudesta toisin sopiminen
9. Vuosivapaa annetaan 8 tunnin pituisena työpäivänä.
Esimerkki 57.
40 tuntia tekevä, yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää
Työntekijälle annetaan 1 vuosivapaa 8 tunnin pituisena työpäivänä. Viikon muina 4
työpäivänä hän on töissä yhteensä 32 tuntia.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan 32 tuntia.

Esimerkki 58.
40 tuntia tekevä, yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää
Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä. Jakson enimmäistyöaika on 480
tuntia (12 x 40). Jakson aikana on annettu 2 vuosivapaata 8 tunnin pituisina työpäivinä.
Vuosivapaatunteja on annettu 16.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan 464 tuntia.

Työntekijän ansaittua kalenterivuodessa täydet 6,5 päivää vuosivapaata, tulee 6 päivää ylittävä
vapaan osa (4 tuntia) antaa myös kokonaisena päivänä.
Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työntekijän 6 päivää ylittävän vuosivapaan osa
toteutetaan muutoin, esimerkiksi:




lyhentämällä työpäivää tai työpäiviä ko. tunneilla (palkka maksetaan kuitenkin koko
suunnitellulta työvuorolta) tai
maksamalla ko. tunnit 11. kohdan mukaisesti rahakorvauksena tai
siirtämällä ko. tunnit työaikapankkiin.

Suunniteltu työvuoro voidaan työntekijän aloitteesta sopia vuosivapaaksi. Vuosivapaan pituus
vastaa tällöin työvuoron pituutta. Sopimisen yhteydessä tulee kuitenkin todeta sen mahdollinen
vaikutus pidettävien vuosivapaiden määrään.

Palkka vuosivapaan ajalta
10. Vuosivapaan ajalta työntekijä saa palkkansa kiinteine lisineen ilman tuntikohtaisia olosuhdelisiä
ja työaikalisiä.
Kuukausipalkkainen työntekijä saa normaalin palkkansa riippumatta pidetyn vuosivapaan
pituudesta.
Provisiopalkkaiselle maksetaan vuosivapaan ajalta keskimääräinen päiväprovisio.

Vuosivapaan maksaminen rahakorvauksena
11. Työntekijän työsuhteen kestettyä 6 kuukautta hänen kanssaan voidaan sopia
työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti (s. xx) vuosivapaiden antamisen sijaan niiden maksaminen
rahakorvauksena. Aina työntekijän ansaittua vuosivapaan, hänelle maksetaan sen pituutta
vastaava rahakorvaus seuraavana palkkapäivänä.
Työntekijän aloitteesta voidaan sopia myös yksittäisen vuosivapaan tai sen osan maksamisesta
rahakorvauksena. Rahakorvaus maksetaan seuraavana palkkapäivänä.
Esimerkki 59.
Työntekijälle on kertynyt 4 vuosivapaata ja hän haluaa yhden vuosivapaan
rahakorvauksena. Jäljelle jääneiden vuosivapaiden maksamisesta rahakorvauksena tulee
sopia erikseen.

Rahakorvauksen suuruus saadaan kertomalla vuosivapaan pituus tuntipalkalla (jakaja 160).
Tuntipalkassa otetaan huomioon työntekijän maksamishetkellä palkassa olevat kiinteät lisät ilman
tuntikohtaisia olosuhdelisiä ja työaikalisiä.
Jos vuosivapaita ei ole ollut mahdollista antaa ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä, vuosivapaat tulee maksaa rahakorvauksena toukokuun palkkapäivänä.
Esimerkki 60.

Työntekijä on pitkällä sairauslomalla. Edellisen vuoden vuosivapaita ei ole voitu tästä
syystä antaa huhtikuun loppuun mennessä. Työnantaja maksaa vuosivapaat
rahakorvauksena toukokuun palkkapäivänä.

Jos vuosivapaita ei ole ollut mahdollista antaa työntekijän aloitteesta tehdyn kirjallisen sopimuksen
mukaisesti viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, vuosivapaat
tulee maksaa rahakorvauksena tammikuun palkkapäivänä.

Vuosivapaat työsuhteen päättyessä
12.. Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosivapaat maksetaan rahakorvauksena.
Mikäli työntekijän aloitteesta on sovittu vuosivapaan pitämisestä ennen kuin se on ansaittu,
työnantajalla on työsuhteen päättyessä oikeus periä takaisin ansaitsemattomasta vuosivapaasta
maksettu palkka. Takaisinperintä on mahdollista vain, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta
syystä.

Lisä- ja ylityö
13. Lisä- ja ylityön osalta noudatetaan työehtosopimuksen 9 §:n määräyksiä lukuun ottamatta
kohtia 5.–8. Kyseisistä kohdista on tässä pöytäkirjassa omat määräykset kohdissa 14.–17.
Työehtosopimuksen 9 §:n 13. – 15. kohdissa käytetään 37,5 tunnin sijasta 40 tuntia.

Korotettu palkka
14. Työntekijän vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 40 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50
%:lla korotettu palkka.
Työaikaan lasketaan korotettua palkkaa määritettäessä myös viikon aikana annettu vuosivapaa.
Esimerkki 61.
40 tuntia tekevä, yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää
Työntekijä on maanantaista torstaihin töissä yhteensä 32 tuntia. Perjantain hän on
vuosivapaalla. Kyseisen viikon työaika on 40 tuntia, johon sisältyy tehtyä työtä 32 tuntia ja
pidettyä vuosivapaata 8 tuntia. Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi työntekijälle kirjataan tehdyt
32 tuntia
Jos kyseisellä viikolla sovitaan tehtäväksi enemmän tunteja, niistä maksetaan heti korotettu
palkka.
Esimerkki 62.
40 tuntia tekevä, yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää

Työntekijälle on merkitty työvuoroluetteloon perjantaiksi vuosivapaa. Kyseessä on 6 päivää
ylittävä vapaan osa (4 tuntia), joka toteutetaan kokonaisena vapaana. Kyseisen viikon työaika
työntekijällä on 40 tuntia, johon sisältyy tehtyä työtä 36 tuntia ja vuosivapaata 4 tuntia.
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi työntekijälle kirjataan tehdyt 36 tuntia.
Jos kyseisellä viikolla sovitaan tehtäväksi enemmän tunteja, niistä maksetaan heti korotettu
palkka.

15. Varastotyöntekijälle maksetaan vuorokaudessa 10 tunnin jälkeen
50 %:lla korotettu palkka ja 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.
Jos varastotyöntekijän säännöllinen työaika on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n
mukaisesti (s. xx) sovittu enintään 12 tunniksi vuorokaudessa, korotettua palkkaa maksetaan
vuorokaudessa aina vasta 12 tunnin jälkeen. Vuorokaudessa 12 tunnin jälkeen tehtävistä tunneista
maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.
Varastotyöntekijälle ei makseta ilta- ja yölisiä työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa.
Muuten korotettu palkka maksetaan 14. kohdan mukaan.
16.
Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- ja ylityökorvauksia.
Työaikalisät maksetaan lisä- ja ylityön ajalta korottamattomina.
Korotettu palkka tasoittumisjaksossa
17. Tasoittumisjärjestelmässä tehdystä tuntimäärästä
a. vähennetään yli 10 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 50 %:lla korotettu palkka ja
• varastossa 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.
Edellä esitetystä poiketen varastoissa, joissa on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23
§:n mukaisesti (s. xx) sovittu vuorokautinen säännöllinen työaika enintään 12 tunniksi,
a. vähennetään vain yli 12 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 100 %:lla korotettu palkka.
b. vähennetään tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajat
• viikkojen lukumäärä x 40 tuntia. Tasoittumisjakson työaikaan lasketaan mukaan jakson
aikana annetut vuosivapaat.
c. maksetaan erotuksesta 50 %:lla korotettu palkka.
Esimerkki 63.
40 tuntia tekevä, yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää

Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä, jolloin jaksolle suunniteltava työaika
on (12 x 40) 480 tuntia. Jakson aikana työntekijälle on annettu kaksi 8 tunnin pituista
vuosivapaata. Jaksolle suunnitellusta työajasta tehtyjä työtunteja on 464 ja vuosivapaatunteja
16.
Työntekijä on tehnyt jaksolle suunniteltujen 480 tunnin lisäksi 30 tuntia työtä, eli jakson
kokonaistuntimäärä on 510 tuntia. Näistä tunneista on 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä
tunteja 12. Jakson työajasta vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät
tunnit (510 – 12), jolloin tunteja jää 498. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseiselle
jaksolle suunniteltu tuntimäärä 480 tuntia, jolloin 50 %:lla korvattavia tunteja jää 18 tuntia.
Työntekijä saa normaalin palkkansa lisäksi kyseiseltä jaksolta 50 %:lla korotetun palkan
yhteensä 30 tunnilta (12 + 18).
Vuosivapaita kerryttäviksi tunneiksi kirjataan tosiasiassa tehdyt 494 työtuntia.
Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli
14 tuntia (494 – 12 x 40).
40 TUNNIN VIIKKOTYÖAIKA, PEKKASPÄIVÄT JA ARKIPYHÄJÄRJESTELMÄ
Työpaikkakohtainen sopimus arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta
1. Vuosivapaajärjestelmän sijaan voidaan työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n
mukaisesti (s. xx) sopia arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta yrityksessä tai sen osassa, jossa
työnantaja antaa vuosityöajan lyhennyksenä Pekkaspäiviä.
2. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on toteutettu vähentämällä ansaittujen
Pekkaspäivien määrää.
Alle 37,5 tuntia tekevien työntekijöiden arkipyhä- ja korotetun palkan määräykset löytyvät
pöytäkirjasta Arkipyhäjärjestelmä ja 38 tunnin viikkotyöaika.
3. Mikäli työpaikalle on valittu työehtosopimuksen mukainen luottamusmies, hän voi sopia
arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta edustamiensa työntekijöiden puolesta.
Jos sopimus tehdään työntekijöiden kanssa, arkipyhäjärjestelmän käyttöönotosta on sovittava
työpaikan jokaisen kyseiseen ammattiryhmään kuuluvan työntekijän kanssa.
4. Sopimus voidaan tehdä työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti (s. xx) olemaan voimassa
toistaiseksi tai määräajan. Sopimus on kuitenkin voimassa aina vähintään kalenterivuoden
kerrallaan.
5. Tämän pöytäkirjan arkipyhälyhennyksiä koskevat kohdat 11. - 13. korvaavat työehtosopimuksen
7 §:n vuosivapaita koskevat kohdat 2. – 7.
Pekkaspäivien ansainta

6. Työntekijä ansaitsee Pekkaspäiviä kalenterivuotta kohti seuraavasti:
Työsuhteen kesto
2–4 kuukautta
5–7 kuukautta
8–12 kuukautta

Pekkaspäivien lukumäärä
3 päivää
7 päivää
11 päivää.

Edellä oleviin kuukausiin lasketaan vähintään 14 työpäivää sisältävät kuukaudet.

7. Työpäivien veroisiksi päiviksi lasketaan:
• vuosilomalain 7 §:n mukaiset päivät lukuun ottamatta ko.
lain 7 §:n 2. momentin 1., 7. ja 8. kohdan mukaisia päiviä.
• työehtosopimuksen 17 §:n mukaiset päivät (s. xx) lukuun ottamatta vaikeasti sairaan
lapsen hoitopäiviä.
Pekkaspäivien antaminen
8. Pekkaspäivät annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.
Vapaapäivät annetaan:
• erikseen tai yhdistämällä yhdeksi tai useammaksi yhdenjaksoiseksi vapaaksi
• yhdistämällä työehtosopimuksen mukaiseen vapaapäivään.
Vapaapäivistä ilmoitetaan työehtosopimuksen 6 §:n 5. kohdan mukaan (s. xx).
Poissaolot ja vuosiloma
9. Poissaolot eivät aiheuta muutoksia työvuoroluetteloon merkittyihin Pekkaspäiviin.
Pekkaspäivät kerryttävät vuosilomaa.
Pekkaspäivät työsuhteen päättyessä.
10. Työsuhteen päättyessä:
• pitämättömät Pekkaspäivät korvataan peruspalkalla
• liikaa annettuja Pekkaspäiviä vastaava palkka vähennetään palkkaennakkona lopputilistä
ilman työsopimuslain 2:17 §:n mukaista kuittausrajoitusta.
Arkipyhäviikon työajan lyhennys
11. Työaikaa lyhentävä arkipyhä vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien
määrää 1:llä ja työtuntien määrää 8:lla tunnilla.
12. Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:
• arkipyhäviikolla
• 2 edeltävänä viikkona
• 2 seuraavana viikkona tai
• tasoittumisjärjestelmässä.

Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista
sopimista työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti (s. xx).
Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.
Esimerkki 64.
Yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 40 tuntia. Arkipyhäviikko on viikolla 14. Työajan
lyhennys voidaan toteuttaa viikoilla 12–16 lyhentämällä valitun viikon työpäivien määrää 1:llä
ja viikkotyöaikaa 8 tunnilla. Lyhennysviikolla työpäiviä on 4 ja viikkotyöaika on 32 tuntia.

Esimerkki 65.
Yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää
Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 40 tuntia. Arkipyhäviikko on 6 viikon
tasoittumisjärjestelmän 3. viikolla.
6 viikon tasoittumisjärjestelmä:
Viikko

1

2

3

4

5

6

Työtuntien määrä
240 – 8 = 232 tuntia

Arkipyhäviikko
Lyhennys toteutetaan vähentämällä minkä tahansa viikon työpäivien määrää 1:llä ja jakson
työtuntien määrää 8 tunnilla. Jakson normaali työpäivien määrä on 6 x 5 = 30 työpäivää.
Jakson normaali tuntimäärä on 6 x 40 tuntia = 240 tuntia. Lyhennys toteutuu teettämällä
jaksossa 29 työpäivää ja 232 tuntia.
13. Työaikaa lyhentävät:
• pitkäperjantai
• pääsiäismaanantai
• helatorstai
• juhannuspäivä.
Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:
• uudenvuodenpäivä
• loppiainen
• vapunpäivä
• itsenäisyyspäivä
• jouluaatto
• tapaninpäivä.

14. Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on
kestänyt vähintään kuukauden. Työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä
johtuvaa työajan lyhennystä.
Esimerkki 66.
Työsuhde on alkanut 24.11. Työsuhde on kestänyt jouluaattoon mennessä 1 kuukauden,
joten työntekijä saa maanantaista perjantaille sijoittuvalta jouluaatolta arkipyhälyhennyksen.
Lisäksi työntekijä saa maanantaista perjantaihin sijoittuvalta itsenäisyyspäivältä työajan
lyhennyksen.
Lisä- ja ylityö
15. Lisä- ja ylityön osalta noudatetaan työehtosopimuksen 9 §:n määräyksiä lukuun ottamatta
kohtia 5. – 8. Kyseisistä kohdista on tässä pöytäkirjassa omat määräykset kohdissa 17. – 20.
Työehtosopimuksen 9 §:n 13. – 15. kohdissa käytetään 37,5 tunnin sijasta 40 tuntia.
Korotettu palkka
16. Vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 40 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu
palkka.
Kokoaikatyöntekijälle maksetaan arkipyhäviikon enimmäistyöajan ylittävästä työstä 50 %:lla
korotettu palkka.
Kokoaikatyöntekijällä arkipyhäviikon enimmäistyöaika on 32 tuntia 1 arkipyhän lyhentäessä
työaikaa ja 24 tuntia 2 arkipyhän lyhentäessä työaikaa.
17. Varastotyöntekijälle maksetaan vuorokaudessa 10 tunnin jälkeen 50 %:lla korotettu palkka ja
12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.
Jos varastotyöntekijän säännöllinen työaika on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n
mukaisesti (s. xx) sovittu enintään 12 tunniksi vuorokaudessa, korotettua palkkaa maksetaan
vuorokaudessa aina vasta 12 tunnin jälkeen. Vuorokaudessa 12 tunnin jälkeen tehtävistä tunneista
maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.
Varastotyöntekijälle ei makseta ilta- ja yölisiä työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa.
Muuten korotettu palkka maksetaan 17. kohdan mukaan.
18. Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- ja ylityökorvauksia.
Työaikalisät maksetaan lisä- ja ylityön ajalta korottamattomina.

Korotettu palkka tasoittumisjaksossa
19. Tasoittumisjärjestelmässä tehdystä tuntimäärästä
a. vähennetään yli 10 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 50 %:lla korotettu palkka ja
• varastossa 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka
Edellä mainitusta poiketen varastoissa, joissa on työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23
§:n mukaisesti (s. xx) sovittu vuorokautinen säännöllinen työaika enintään 12 tunniksi,
a. vähennetään vain yli 12 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta
• maksetaan erikseen 100 %:lla korotettu palkka.
b. vähennetään tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajat
• viikkojen
lukumäärä
x
40
tuntia,
josta
vähennetään
arkipyhälyhennysten lukumäärä x 8 tuntia.
c. maksetaan erotuksesta 50 %:lla korotettu palkka.

kokoaikatyöntekijän

Esimerkki 67.
40 tuntia tekevä, yritys käyttää tasoittumisjärjestelmää
Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä, jolloin jakson viikkojen
enimmäistyöaika on (12 x 40) 480 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä.
Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista 10 tuntia vuorokaudessa ylittäviä
tunteja on 10. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia
ylittävät tunnit (500 - 10), jolloin tunteja jää 490. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseisen
jakson viikkojen enimmäistyöaika 12 x 40 – 8 = 472 tuntia, jolloin 50 %:lla korvataan 18
tuntia.
Työntekijälle maksetaan normaalin palkan lisäksi 50 %:lla korotettu palkka yhteensä (10 +
18) 28 tunnilta.
Ylityökirjanpitoon kirjataan tasoittumisjaksossa keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ eli
20 tuntia (500 tuntia – 12 x 40).

