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ESIPUHE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tämän julkaisun tavoitteena on palvella muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä peruskemian 

työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelevien työntekijöiden palkanlaskennan parissa työskentelevien 

ammattilaisia antamalla perustietoa ja avaamalla työehtosopimusten tiivistä tekstiä ja sopijaosapuolten tarkoituksia.  

Julkaisu on tarkoitettu avuksi ongelmien ja erilaisten kysymysten ratkaisuun ja tulkintoihin palkkahallinnossa 

työskenteleville ja palkkahallintoon liittyvissä asioissa työnantajan ja työntekijöiden edustajille. 

Tämä opas ei anna vastauksia kaikkiin työpaikoilla esiintyviin palkanlaskentaan liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin, 

vaan vastauksia tulee edelleenkin hakea voimassaolevasta lainsäädännöstä, työehtosopimuksista, paikallisista 

sopimuksista, Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n ajantasaisista ohjeista sekä olemalla yhteydessä liittojen 

asiantuntijoihin.  

Julkaisu on ilmestynyt ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla ja sen sisältöä on päivitetty vastaamaan 

lainsäädännön ja työehtosopimusten sisältöä vuosina 1993, 1998 ja 2014. Vuonna 2018 tehdyn työaikauudistuksen ja 

työehtosopimuksiin tehtyjen muutosten jälkeen on jälleen aika saattaa opas ajan tasalle. 

Toivomme julkaisun auttavan yrityksissä työntekijöiden palkkoja laskettaessa ja palkkahallintoon liittyviä kysymyksiä 

selvitettäessä.

Helsingissä tammikuussa 2019

   KEMIANTEOLLISUUS RY  TEOLLISUUSLIITTO RY

• • •

• • •

• • •

• • •
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1. TYÖAIKAAN JA PALKANLASKENTAAN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET 

 
Viikoittaisen työajan järjestäminen keskimääräiseksi

Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimää-
räiseksi.

 
Esimerkki 1
Keskimääräisen viikkotyöajan tasoittumisjärjestelmä

viikko ma ti ke to pe la        su

1 8 8 8 8 - -         -

2 8 8 8 8 8 8        -

3 8 8 - - 8 8         -

4 8 8 8 8 8 8         -

5 8 8 8 8 - -         -

6 8 8 8 8 8 8        -

Säännöllisen vuorokautisen työajan järjestäminen 
keskimääräiseksi

Säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan pidentää enintään 
12 tuntiin. Järjestely edellyttää, että

• siitä on sovittu paikallisesti
• viikkotuntien määrä tasoittuu työaikamuodon mukaiseen 
keskimäärään enintään kalenterivuoden pituisen ajanjakson 
puitteissa
• viikoittaisen työajan enimmäismäärä on 50 tuntia.

Esimerkki 2 
Vuorokautisen työajan järjestäminen keskimääräiseksi

viikko ma ti ke to pe la       su

1  8  8  8  8 - -        -

2  8  8  8  8 8 -        -

3 10 10 10 10 8 -         -

4 10 10 10 10 8 -         -

5  8  8  8  8 8 -         -

6  8  8  8  8 - -         -

Määräykset, jotka säätelevät työaikaa, sisältyvät ensisijaisesti työ-
aikalakiin ja työehtosopimukseen.

Työnantaja on velvollinen pitämään työaikakirjanpitoa. Työajan 
seuranta voidaan toteuttaa sähköisellä työajanseurantajärjestel-
mällä tai manuaalisesti.

1.1 Työaika 

Työaikaan luetaan se aika, jonka kuluessa työntekijä todella tekee 
työtänsä tai on työaikalain 4 §:n mukaisesti työpaikalla työnan-
tajan käytettävissä. 
Puhutaan erityisesti ”tehdystä työajasta”, joka voi sisältää seu-

raavat erät:
• säännöllinen työaika
• lisätyöaika
• ylityöaika
• sunnuntaityöaika

1.2 Säännöllinen työaika

Säännöllinen työaika on lain mukaan enintään 8 tuntia päiväs-
sä ja 40 tuntia viikossa. 

1.3 Työajan järjestäminen keskimääräiseksi

Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimääräi-
seksi siten, että laaditaan työajan tasoittumisjärjestelmä ajanjak-
soksi, jonka aikana työaika tasoittuu työaikamuodon (TAM) mu-
kaiseen viikkotyöaikaan. 

Säännöllinen vuorokautinen työaika voidaan paikallisesti sopi-
malla pidentää enintään 12 tuntiin viikoittaisen työajan enim-
mäismäärän ollessa 50 tuntia. Työajan tulee tällöin enintään ka-
lenterivuoden pituisen ajanjakson puitteissa tasoittua työaika-
muodon mukaiseen keskimäärään.
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12-tuntiset työvuorojärjestelmät

Kun tuotannolliset seikat ja paikalliset olosuhteet antavat mah-
dollisuuden 12-tuntisten työvuorojen käyttämiseen, voidaan siitä 
sopia paikallisesti. Tällaista työaikajärjestelyä suunniteltaessa on 
syytä erikseen sopia muun muassa vuosilomien kertymisestä, 
sairausajan palkan maksamisesta, ylitöiden muodostumisesta ja 
mahdollisesti vuorolisien maksamisesta erillisenä kiinteänä lisä-
nä.  Sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti. 

Kemianteollisuudessa on yleisesti käytössä 12-tuntisia työaika-
muotoja erityisesti kolmivuorotyön järjestelmissä. 

1.4 Liukuva työaika

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan säännöllisen työajan järjestä-
mistä siten, että päivittäinen työajan alkamisaika ja päättymisai-
ka voivat vaihdella sovittujen rajojen sisällä. Työntekijä voi näis-
sä rajoissa päättää itse työhöntuloajastaan ja työstä lähtöajas-
taan. Siirtymisestä liukuvaan työaikaan voidaan sopia paikallisesti 
tuotannollisten seikkojen ja paikallisten olosuhteiden niin sallies-
sa. Liukuvan työajan käyttöönoton edellytykset ja yksityiskohdat 
sovitaan paikallisesti.

1.5 Porrastettu työaika

Porrastetussa työajassa työvuorojen alkaminen porrastetaan. 
Tällä saadaan pidennettyä toiminta-aikaa ja voidaan vastata päi-
vittäiseen muuttuvaan työvoimatarpeeseen. 

1.6 Työaikamuodot (TAM)

Jatkuvia työaikamuotoja tehdään viikon jokaisena päivänä siten, 
että työ keskeytyy työvuorojen välillä yhden tai kahden työvuo-
ron ajaksi. Keskeytyviä työaikamuotoja tehtäessä työ keskeytyy 
yleensä viikonvaihteen ajaksi. 

Kolmivuorotyössä on käytettävissä oleva toiminta-aika koko 
vuorokausi. Viikoittaisen käyntiaikatarpeen perusteella voidaan 
käyttöön valita joko keskeytyvä tai keskeytymätön kolmivuorotyö.

Eri työaikamuodoista käytetään seuraavia lyhenteitä:

TAM 15   yksi vuoro, viitenä päivänä viikossa 
  (yleisin päivätyöaika)
TAM 16  yksi vuoro, kuutena päivänä viikossa 
  (keskeytyvä yksivuorotyö)
TAM 17  yksi vuoro, seitsemänä päivänä viikossa 
  (jatkuva yksivuorotyö)
TAM 25  kaksi vuoroa, viitenä päivänä viikossa 
  (keskeytyvä kaksivuorotyö)
TAM 26   kaksi vuoroa, kuutena päivänä viikossa 
  (keskeytyvä kaksivuorotyö)
TAM 27   kaksi vuoroa, seitsemänä päivänä viikossa 
  (jatkuva kaksivuorotyö)
TAM 35  kolme vuoroa, viitenä päivänä viikossa 
  (keskeytyvä kolmivuorotyö)
TAM 36   kolme vuoroa, kuutena päivänä viikossa 
  (keskeytyvä kolmivuorotyö)
TAM 37   kolme vuoroa, seitsemänä päivänä viikossa 
  (keskeytymätön kolmivuorotyö)

1.7 Vuotuinen työaika

Vuotuinen työaika vaihtelee työaikamuodoittain. Pisin työaika on 
päivätyössä (TAM 15, TAM 16 ja TAM 17) ja lyhin keskeytymät-
tömässä 3-vuorotyössä (TAM 37). Työehtosopimuksessa sovittu 
säännöllinen työaika muissa kuin TAM 37:ssa vaihtelee vuosit-
tain arkipyhien sijoittumisesta riippuen. Vuotuiset työtuntimää-
rät käyvät selville työehtosopimuksen lopussa liitteenä olevas-
ta taulukosta.

Työntekijälle pitää kertyä tekemänsä työaikamuodon mukainen 
tuntimäärä työaikaa tai siihen rinnastettavaa aikaa vuoden aika-
na saadakseen täyden palkan.

1.8 Vuorotyö

Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muutut-
tava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Vuorojen katsotaan vaihtu-
van säännöllisesti, kun vuoro jatkuu enintään yhden tunnin yh-
dessä työhön sijalle tulleen vuoron kanssa tai kun vuorojen vä-
liin jää enintään yhden tunnin aika.

Esimerkki 3
Kaksivuorotyö voidaan järjestää 
 
aamuvuoro  kello 6.00 - 14.00
iltavuoro  kello 14.00 - 22.00
(ruokailu työn lomassa)

Esimerkki 4
Kolmivuorotyö voidaan järjestää 
 
aamuvuoro  kello 6.00 - 14.00
iltavuoro  kello 14.00 - 22.00
yövuoro  kello 22.00 - 6.00
(ruokailu työn lomassa)
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Vuorotyö voi olla keskeytyvää, jolloin se normaalisti katkeaa ker-
ran viikossa, yleensä viikonlopuksi. Keskeytymätön vuorotyö on 
jatkuvaa, lukuun ottamatta erilaisia laitteiden korjauksia, vuosi-
lomia tai muita vastaavia seisokkeja.

Pelkästään aamu- tai iltavuorossa voidaan työskennellä poik-
keuksellisesti pysyvästikin. Sen sijaan pelkässä yövuorossa työs-
kentely ei ole mahdollista.

1.9 Yötyö

Yötyötä on työ, jota tehdään työaikalaissa tai työehtosopimukses-
sa määriteltynä aikana, työaikalain mukaan kello 23–06 välisenä 
aikana. Yötyötä voidaan paikallisesti sopimalla teettää muussakin, 
kuin työaikalain 26 §:n mainitsemissa tilanteissa. Paikallisesti so-
pien voidaan säännöllinen työaika sijoittaa pelkästään yöaikaan. 

1.10 Sunnuntaityö

Sunnuntaityöllä tarkoitetaan sunnuntaina tai pyhäpäivänä (kir-
kolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä) tehtyä työtä. 
Sunnuntaityö on pidettävä erillään ylityöstä. Esimerkiksi keskey-
tymättömässä ja jatkuvassa vuorotyössä sunnuntaityö voi olla 
normaalia, säännöllistä työaikaa.

1.11 Osa-aikatyö

Osa-aikatyötä on työ, jota tehdään vähemmän kuin työehto-
sopimuksissa on sovittu kokoaikaiseksi työajaksi. Lainsäädännöl-
lä ja työehtosopimuksilla määritellyt edut eivät saa olla osa-ai-
kaisilla työntekijöillä heikompia kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. 
Edut suhteutetaan kuitenkin tehtyyn työaikaan. Jos työpaikalla 
on tarve lisätä työvoimaa, lain mukaan työtä tulee tarjota ensi-
sijaisesti osa-aikaiselle.

1.12 Jaksotyö

Työaikalain 7 §:n mukaisessa jaksotyössä säännöllinen vuorokau-
tinen työaika voi olla yli 8 tuntia ja säännöllinen viikoittainen työ-
aika yli 40 tuntia. Tällöin työajan tulee kuitenkin pääsääntöisesti 
tasoittua 120 tuntiin 3 viikon aikana tai vaihtoehtoisesti 80 tun-
tiin 2 viikon aikana.

Jaksotyön tekemisestä on mahdollista sopia paikallisesti muis-
sakin kuin työaikalain 7 §:ssä mainituissa tapauksissa.

1.13 Työviikko, työajan 
tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo

Työviikko

Ellei paikallisesti ole toisin sovittu, alkavat työviikko ja työvuoro-
kausi maanantaina ensimmäisen työvuoron alkaessa. Sunnuntai-
työvuorokausi päättyy samana ajankohtana. 

 

Esimerkki 5
Työviikon alkaminen ja päättyminen

Mikäli työviikko on alkanut maanantaina kello 7:00, määräyty-
vät työvuorokaudet seuraavasti:

Työvuorokausi Alkaa  Päättyy 
maanantai maanantai 07:00 tiistai  07:00
tiistai  tiistai 07:00 keskiviikko 07:00
keskiviikko keskiviikko 07:00 torstai 07:00
torstai  torstai 07:00 perjantai 07:00
perjantai perjantai 07:00 lauantai  07:00
lauantai lauantai  07:00 sunnuntai 07:00
sunnuntai sunnuntai 07:00 maanantai 07:00

Esimerkiksi keskeytyvässä kolmivuorotyössä (TAM35) on usein 
sovittu, että maanantaityövuorokausi alkaa sunnuntaina kello 
22.00, kun yövuoro saapuu työhön. Samaan aikaan sunnuntai-
työvuorokausi päättyy ja uusi työviikko alkaa. Sopimusta tehtä-
essä on hyvä ottaa kantaa myös suurjuhlapyhien ja niiden aatto-
jen alkamis- ja päättymisajankohtiin sekä korvauksiin.

Työajan tasoittumisjärjestelmä

Työajan tasoittumisjärjestelmällä tarkoitetaan työaikalain 34 §:n 
1. momentin mukaan työaikajärjestelyä, jossa säännöllinen työ-
aika järjestetään siten, että se on keskimäärin 40 tuntia viikossa. 
Järjestelmä on laadittava ennakolta vähintään siksi ajaksi, jonka 
kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu työaikamuodon mukai-
seen keskimäärään. Pisin työaikalain mukainen tasoittumisjak-
so on 52 viikkoa.

Työajan tasoittumisjärjestelmällä tarkoitetaan aikaa, jonka kulu-
essa työaika tasoittuu työehtosopimuksessa mainittuun työaika-
muodon mukaiseen keskimääräiseen viikkotyöaikaan. Työajan ta-
soittumisjärjestelmän laatii työnantaja ja se voi koskea yksittäistä 
työntekijää, työryhmää, osastoa tai koko yritystä. 

Käytännössä työvuoroluettelo ja työajan tasoittumisjärjestel-
mä on yhdistetty.
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Työvuoroluettelo

Työvuoroluettelolla tarkoitetaan työaikalain 35 §:n tarkoittamaa 
työaika-asiakirjaa, josta tulee ilmetä päivittäisen säännöllisen 
työajan alkamis- ja päättymisajankohta, ruokailutauon pituus ja 
ajankohta sekä viikoittaiset vapaapäivät.

 Työvuoroluettelo on tehtävä vähintään työehtosopimuksen mu-
kaisen tasoittumisjakson pituiseksi. 

1.14 Lepoajat

Päivittäinen lepoaika

Työntekijälle tulee päivätyössä antaa säännöllinen vähintään 
tunnin kestävä lepoaika eli ruokatauko, jos vuorokautinen työ-
aika ylittää 6 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia, että ruokatau-
on pituus on puoli tuntia. Vuorotyötä tekevälle työntekijälle va-
rataan tilaisuus ruokailuun työvuoron aikana. Työehtosopimuk-
sessa on mahdollistettu sopia tilaisuudesta ruokailuun työvuo-
ron aikana myös päivätyöntekijöillä.

Työehtosopimuksessa on määräys virkistystauoista.

Vuorokausilepo

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraa-
van 24 tunnin aikana vähintään11 tunnin, sekä jaksotyössä vä-
hintään 9 tunnin keskeytymätön lepoaika, jollei kysymyksessä ole 
varallaoloaikana tehty työ. 

Jos työn tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää, työn-
antaja ja asianomainen työntekijä voivat sopia tilapäisestä vuo-
rokausilevon tasaamisesta. Vuorokausilevon tulee kuitenkin olla 
vähintään 7 tuntia. 

Edellä esitetystä voidaan tilapäisesti poiketa enintään kolmen 
peräkkäisen vuorokausilevon aikana kerrallaan työaikalain 29 § 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. 

Lepoajan on kuitenkin oltava vähintään viisi tuntia ja työnteki-
jälle on tällöin annettava lainkohdassa tarkoitetut korvaavat lepo-
ajat mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuitenkin yhden kuu-
kauden kuluessa.

Viikoittainen vapaa-aika

Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa 
vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka 
on, mikäli mahdollista sijoitettava sunnuntain yhteyteen. 

Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää myös keskimäärin 35 
tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla 
kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. 

Keskimääräistämisestä tulee päivätyössä ja keskeytyvässä vuo-
rotyössä ilmoittaa työntekijälle etukäteen. Näin tulee menetellä 
myös silloin, kun työntekijä tilapäisesti siirretään keskeytymät-
tömään kolmivuorotyöhön ja viikoittainen vapaa aika järjeste-
tään keskimääräiseksi. 

Keskeytymättömässä vuorotyössä vapaa-aika voidaan järjestää 
keskimäärin 35 tunniksi, enintään 12 viikon aikana. Vapaa-ajan 
tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa. Edellisessä 
kohdassa todettua viikoittaisen vapaan keskimääräistämiseen 
liittyvää ilmoitusvelvollisuutta ei ole keskeytymättömässä kolmi-
vuorotyössä, jossa mahdollinen keskimääräinen viikoittainen vapaa-
aika ilmenee hyvissä ajoin työajan tasoittumisjärjestelmästä ja 
työvuoroluettelosta.

Viikoittaisen vapaa-ajan tilapäinen ylittäminen

Mikäli työntekijä tarvitaan tilapäisesti työhön hänen viikoittai-
sena vapaa aikanaan työaikalain 32 §:n mukaisesti, on saamatta 
jäänyt vapaa aika korvattava työntekijälle joko

• lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa vastaavasti kol-
men kuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei toisin sovita, tai
• suorittamalla työntekijälle hänen suostumuksellaan palkan 
lisäksi vapaa-aikana tehdystä työstä erillinen rahakorvaus, joka 
on yksinkertainen palkka työhön käytetyltä ajalta.
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1.15 Sovitun työajan ylittäminen

Lisätyö 

Lisätyöllä tarkoitetaan työaikalain 17 § mukaan työtä, joka ylit-
tää työntekijän kanssa sovitun työajan, mutta ei ylitä laissa sää-
dettyä säännöllisen työajan enimmäismäärää.

Työaikalain tarkoittama lisätyö korvataan yksinkertaisella pal-
kalla. Työehtosopimuksen määräämissä tilanteissa korvataan li-
sätyö kuten ylityö, jolloin puhutaan TES-ylityöstä.

Työaikalain tarkoittamaa lisätyötä on työnantajan aloitteesta ja 
työntekijän suostumuksella tehty työ, joka ylittää työvuoroluet-
telon mukaisen työajan, mutta ei työaikalaissa säädettyä sään-
nöllisen työajan enimmäismäärää 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 
tuntia viikossa. 

Korvaukset viikkoylityösäännösten mukaan 
(TES-ylityö)

Työehtosopimuksen tarkoittamaa TES-ylityötä on työnantajan 
aloitteesta ja työntekijän suostumuksella tehty työ, joka ylittää 
työvuoroluettelon mukaisen työajan, mutta ei työaikalaissa sää-
dettyä säännöllisen työajan enimmäismäärää 8 tuntia vuorokau-
dessa ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksessa on sovittu kor-
vauksesta erikseen. 

TES-ylityötilanne esiintyy esimerkiksi silloin, kun työviikolla on 
työehtosopimuksen mukaisia poissaoloja (esimerkiksi arkipyhä, 
sairaus, työajan tasaamisvapaa) ja työntekijä on työssä työvuo-
roluettelon mukaisena vapaapäivänä.

 
Ylityö 

Työaikalain mukaan ylityöllä tarkoitetaan työnantajan aloitteesta 
ja työntekijän suostumuksella 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tun-
tia viikossa ylittävää työtä.

Ylityökorvauksia laskettaessa vuorokautista ylityötä on työ sään-
nöllisen vuorokautisen 8 tunnin työajan jälkeen, sekä työ, joka 
ylittää työajan tasoittumisjärjestelmässä asianomaisen työvuoro-
kauden säännölliseksi vuorokautiseksi työajaksi vahvistetun tun-
timäärän tapauksissa, joissa työaika on työehtosopimuksen 6 § 4 
kohdan mukaisesti järjestetty keskimääräiseksi.

Työaikalain tarkoittamien säännöllisten työtuntien enimmäis-
määrien lisäksi tehtyjen ylitöiden ylityökorvausten laskennassa 
jaotellaan ylityöt seuraavasti:

• vuorokautinen ylityö
• viikoittainen ylityö
• jaksoylityö

Ylityökorvauksia laskettaessa viikoittaista ylityötä on

• säännöllisen viikoittaisen 40 tunnin jälkeen tehty työ, sekä
• työ, joka ylittää työajan tasoittumisjärjestelmässä asianomai-
sen työviikon säännölliseksi viikoittaiseksi työajaksi vahvistetun 
tuntimäärän tapauksissa, joissa työaika on työehtosopimuksen 6 
§ 3 ja 4 kohtien mukaisesti järjestetty keskimääräiseksi.

Edellä mainittuja viikoittaisia säännöllisiä tuntimääriä lasketta-
essa ei oteta huomioon mahdollisia vuorokautisia ylityötunteja.

Keskeytymättömässä 3 vuorotyössä katsotaan viikoittaiseksi yli-
työksi ne vapaavuorojen aikana tehdyt tunnit, jotka kullakin ka-
lenteriviikolla ylittävät työajan tasoittumisjärjestelmässä asian-
omaisen viikon säännölliseksi työajaksi vahvistetun työtuntimää-
rän, ellei ole sovittu näiden ylityötuntien korvaamisesta vastaa-
valla vapaa ajalla.

Jos työntekijä työskentelee työviikon aikana eri työaikamuodois-
sa, katsotaan ylityöksi asianomaisella viikolla eniten noudatetun 
työvuoroluettelon mukaisen työaikamuodon ylittävät tunnit, ellei 
ole sovittu näiden tuntien vaihtamisesta vapaa-aikaan.

 Jaksotyössä ei työtunneille ole säädetty vuorokautista eikä 
viikoittaista enimmäismäärää. Siksi jaksotyössä ei ylityökorvauk-
sia laskettaessa eroteta vuorokautista tai viikoittaista ylityötä. Täl-
löin ylityötä on kaikki se työ, joka ylittää

• 80 tuntia 2 viikossa tai
• 120 tuntia 3 viikossa. 

Jaksotyön ylityökorvaukset määritellään työaikalain 22 §:ssä. 

Ylityön enimmäismäärät

Ylityön enimmäismäärä 250 tuntia vuodessa voidaan ylittää enin-
tään 80 lisäylityötunnilla, mikäli paikallisesti on työaikalain mu-
kaisesti sovittu lisäylityön tekemisestä. Työaikalain 19 §:stä poi-
keten käytetään ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona yk-
sinomaan kalenterivuotta. 

TES-ylityötä, lisätyötä, ylityönä tehtyä hätätyötä, aloittamis- ja 
lopettamistyötä ei lasketa ylityön enimmäismääriin. Työaikalain 
mukaan nämä on kirjattava työaikakirjanpitoon.

Työaikalain 37 §:n tarkoittama velvoite yli- ja hätätyöluettelon 
pitämiseksi ei edellytä välttämättä erillistä ylityökortistoa; riittää 
kun kyseessä olevat työajat on merkitty muistiin palkkakirjanpi-
dossa ja ovat tunnistettavissa esimerkiksi koodattuina vuorokau-
tiseksi tai viikoittaiseksi ylityöksi, aloittamis- tai lopettamistyöksi 
ja ylityönä tehdyksi hätätyöksi. (Huomaa! Samassa luettelossa laki 
edellyttää myös merkintää tehdystä sunnuntaityöstä).

Esimerkki 6  Vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön muodostuminen
  
   ma ti ke to pe la su yht.
Tehty työaika  8 8 8 8 10 10 - 52
Säännöllinen työaika  8 8 8 8 8 - - 40
Vuorokautinen ylityö  - - - - 2 2 - 4
Viikkoylityö  - - - - - 8 - 8
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1.16 Aloittamis- ja lopettamistyöt

Aloittamis- ja lopettamistyöllä tarkoitetaan työtä:

1. joka on välttämätöntä, jotta työpaikan muut työntekijät 
voivat tehdä työtä koko säännöllisen työajan;

2. joka on vuorotyössä tarpeen tietojen vaihtamiseksi 
työvuorojen vaihtuessa. 

Aloittamis- ja lopettamistyöstä voidaan sopia työsopimuksella. 
Sitä saa teettää enintään viisi tuntia viikossa työaikalain 19 §:ssä 
säädettyjen ylityön enimmäismäärien lisäksi.

Aloittamis- ja lopettamistöistä maksettavasta korvauksesta on 
säädetty työaikalain 22 ja 23 §:ssä sekä 39 §:n 3. momentissa.

  

1.17 Hälytysluontoinen työ

Hälytysluontoisessa työssä työ tehdään hälytyskutsun perusteel-
la ja työntekijä joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikan-
sa ulkopuolella hänen jo poistuttuaan työpaikalta. Hälytysluon-
teista työtä koskevat määräykset löytyvät työehtosopimuksesta.

1.18 Hätätyö
 

Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalain 21 §:ssä 
säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa eikä siitä voi kieltäytyä. 

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma 
on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vaka-
vasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden 
tai omaisuuden vaarantumiseen eikä työtä ole mahdollista siirtää 
suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. 

Tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seu-
rausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen va-
kavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumi-
sen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin saa säädettyjä tai 
sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin maini-
tut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. 

Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kir-
jallinen ilmoitus hätätyöstä aluehallintoviraston työsuojeluvas-
tuualueelle.

Hätätyötapauksissa voidaan työntekijän säännöllistä työaikaa 
pidentää enintään kahden viikon aikana. 

Hätätyötä ei lasketa mukaan ylityökiintiöihin eikä siihen sovelle-
ta yötyötä, vuorokausilepoa tai viikkovapaata koskevia rajoituksia. 

1.19 Muu kuin tehty työaika

Muulla kuin tehdyllä työajalla tarkoitetaan

1. Säännölliseen työaikaan sijoittuvat

• työkyvyttömyysaika
• lääkärintarkastusaika
• TES 27 § mukainen äitiys- ja isyysvapaa
• TES 28 § mukainen sairaan lapsen hoitamiseen käytetty aika
• matkustamiseen käytetty aika, ellei sitä työaikalain 4 §:n 
mukaan ole pidettävä työaikana
• yhteistyöelinten kokousaika
• koulutusaika, ellei sitä työaikalain 4 §:n mukaan ole 
pidettävä työaikana
• merkkipäivävapaapäivät
• ylityön perusosaa vastaava sovittu vapaa aika
• muut edellisiin rinnastettavat poissaolot

2. Säännöllisen sekä mahdollisen lisä- , yli-  ja sunnuntaityöajan 
ulkopuolista muuta aikaa, kuten

• varallaoloaika
• matka-aika säännöllisen työajan ulkopuolella

1.20 Varallaolo 
(työehtosopimusten päivystysvalmius)

Varallaololla tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sopimuksen 
mukaan säännöllisen työaikansa ulkopuolella valmiudessa kutsun 
saatuaan saapumaan suorittamaan työtehtäviään. Varallaolos-
ta maksettavista korvauksista on säädetty työehtosopimuksessa.

1.21 Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksessa erikseen mainituista asioista voidaan pai-
kallisesti sopia toisin tämän työehtosopimuksen neuvottelujärjes-
tyksen mukaisesti joko työnantajan ja työntekijän tai työnantajan 
ja luottamusmiehen kesken. Sopimus voidaan solmia määräajaksi 
tai olemaan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva so-
pimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa nou-
dattaen, ellei irtisanomisajasta ole muuta sovittu.

Luottamusmiehen ja työnantajan välillä tehty sopimus sitoo 
työnantajaa sekä kaikkia luottamusmiehen edustamia työnteki-
jöitä. Sopimus on solmittava kirjallisena jommankumman sopi-
japuolen sitä pyytäessä. Milloin sopimus on tehty kirjallisena, se 
on työehtosopimuksen osa ja sitä sovelletaan senkin jälkeen, kun 
työehtosopimuksen voimassaolo muutoin on lakannut.

Työehtosopimuksen pöytäkirjamerkinnässä lisäksi todetaan:
Kun kysymys on koko yritystä, työosastoa tai suurempaa työryh-
mää koskevasta asiasta, sovitaan siitä luottamusmiehen kanssa.

Liitot suosittelevat, että pysyväisluonteiset sopimukset laaditaan 
kirjallisesti. Luottamusmiehelle annetaan sopimusneuvottelujen 
kannalta tarpeelliset tiedot mahdollisimman hyvissä ajoin ennen 
neuvottelujen aloittamista.
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2. PALKANLASKENTA

2.1 Keskeisiä palkkakäsitteitä

Työnantaja maksaa työntekijälle erilaisia palkaneriä. Nämä erät 
voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 
1 Tehdyltä työajalta ansaittu rahapalkka

• aikapalkat
• urakkapalkat
• palkkiopalkat
• yli- ja sunnuntaityökorotukset
• suurjuhlapyhäkorvaukset
• viikkovapaakorvaukset
• vuorotyölisät
• erityisolosuhdelisät
• palvelusvuosilisät

2 Muulta kuin tehdyltä työajalta maksettu rahapalkka

• varallaolokorvaus
• hälytysraha
• matka-ajan palkat
• koulutusajan palkat
• vuosilomaan liittyvät palkat
• sairausajan ja muut työkyvyttömyysajan palkat
• arkipyhäkorvaukset
• muut vastaavat

3 Luontoisedut

• asunto, sähkö
• ateria
• auto
• muut vastaavat

4 Korvausluonteiset erät

• työvälinekorvaus
• työvaatekorvaus
• päivärahat
• matkakustannusten korvaus
• majoituskorvaus
• korvaus oman auton käytöstä
• muut vastaavat

Tässä osassa palkanlaskentaopasta käsitellään varsinaista pal-
kanlaskentaa. Edellä esitetty jako neljään toimii eri palkka- ja mui-
den erien esittelyn runkona. Kukin erä käsitellään erikseen ja pi-
detään samalla erillään muista.

Ennen laskentasääntöjen yksityiskohtaista esittelyä selvitetään 
vielä, kuinka työntekijöiden palkka määräytyy työehtosopimuk-
sen mukaan.

Työehtosopimuksessa kohta ”III TYÖPALKAT” sisältää määräyk-
set työstä maksettavan palkan muodostumisesta.  

Keskeisiä palkkakäsitteitä ovat:

• työnvaativuusluokkapalkka
• henkilökohtainen palkka
• erilliset lisät
• keskituntiansio

Vaativuusluokkapalkka

Perustan palkan määrittelylle muodostaa työntekijän tekemän 
työn vaativuuden mukaan määritelty työnvaativuusluokka ja 
sitä vastaava luokkapalkka, joka on muun muassa urakkapalk-
kauksen perustana.

Työehtosopimukseen on muodostettu omat taulukot päivä- ja 
kaksivuorotyöhön, keskeytyvään ja keskeytymättömään kolmi-
vuorotyöhön. 

Työehtosopimusten erilliset, toiseen työaikamuotoon siirtyvien 
ja uusien työntekijöiden työehtosopimuksen mukaiset työaika-
muotokohtaiset lisät poistuivat 1.2.2018 alkaen. 

Työaikamuotokohtaiset taulukkopalkat sisältävät aiemmin hen-
kilökohtaiseen palkkaan sisältyneen (ennen 1.1.2009 kolmivuoro-
työtä tehneet) tai erillisenä lisänä maksetun kolmivuorotyön työ-
aikamuotokohtaisen lisän (1.1.2009 jälkeen kolmivuorotyöhön 
siirtyneet tai tulleet).

Työehtosopimusosapuolten sopiessa taulukkojen korotukses-
ta, korotetaan ensin päivä- ja kaksivuorotyön palkkaa (ns. pe-
ruspalkka) ja tämän jälkeen kolmivuorotyön taulukot muodos-
tetaan seuraavasti: 

• keskeytyvän kolmivuorotyön tuntipalkat muodostetaan ker-
tomalla päivä- ja kaksivuorotyön taulukkopalkka 1,5 prosentilla,
• keskeytymättömän kolmivuorotyön tuntipalkat 
6,5 prosentilla, sekä 
• kolmivuorotyön kuukausipalkat 4 prosentilla.  

Työaikamuoto      Tuntipalkkataulukot     Kuukausipalkkataulukot

päivä- ja 
kaksivuorotyö                 X                                 X
   
keskeytyvä 
kolmivuorotyö            X * 1,5 %               X * 4 %

keskeytymätön 
kolmivuorotyö      X * 6,5 %                        X * 4 %

Mikäli yrityksessä on työnvaativuusluokkiin sidottuja yrityskoh-
taisia lisiä tai maksetaan siihen sidottuja palkaneriä, ne lasketaan 
päivä- ja kaksivuorotyön taulukosta. 

••••••••••••••••••••••••
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On otettava huomioon, että työehtosopimuksen mukaiset mini-
mipalkat ovat työaikamuotokohtaisesti määritelty. 

Henkilökohtainen työaikamuotokohtainen palkka 

Henkilökohtainen työaikamuotokohtainen palkka on muodostet-
tu ennen 1.1.2009 työsuhteeseen tulleille työntekijöille, joille ei 
31.1.2018 tarkastelutilanteessa maksettu erillistä työaikamuoto-
kohtaista lisää, vaan työaikamuotokohtainen palkka sisältyi hen-
kilökohtaiseen palkkaan. 

Kyseessä on kiinteä palkan osa, joka seuraa työntekijää työaika-
muodosta ja tehtävänvaativuusluokasta toiseen. Kiinteä osa selit-
tää kokonaan tai osittain työaikamuotokohtaisten palkkojen ero-
tuksen.

Henkilökohtainen palkka

Työntekijälle voidaan maksaa luokkapalkan ylittävää henkilökoh-
taista palkkaa. Henkilökohtaisen palkanosan määrittely voi pe-
rustua työntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen, pätevyyteen 
ja työsuoritukseen tai muuhun, yrityksen henkilöstön osaamista, 
toimintatapojen kehittämistä tai vastaavaa koskevien tavoittei-
den toteutumista tukeviin tekijöihin. 

Työntekijän onnistumista ja kehittymistä valittujen tekijöiden 
suhteen on arvioitava systemaattisesti ja oikeudenmukaisesti.

Erilliset lisät

Erillisiä lisiä maksetaan muun palkan lisäksi työehtosopimuksessa 
erikseen mainituissa tapauksissa. Työehtosopimuksessa on määrä-
yksiä seuraavista tässä yhteydessä tarkoitetuista erillisistä lisistä:

• palvelusvuosilisä
• vuoro-, ilta- ja yötyölisät
• työnopastuslisä

Edellä lyhyesti kuvattujen palkkakäsitteiden avulla lasketut palk-
kaerät muodostavat työntekijän tehdyn työajan ansion ilman yli  
ja sunnuntaityötä maksettavia korvauksia. Palkkaerien laskentaa 
käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Keskituntiansio

Keskituntiansio saadaan pääsääntöisesti laskemalla yhteen edel-
lä olevan tehdyn työajan ansiosumma joko vuosineljännekseltä 
tai edelliseltä palkkakaudelta ja jakamalla se vastaavilla työtun-
neilla. Keskituntiansion laskentaa ja käyttöä käsitellään yksityis-
kohtaisesti kohdassa 2.11.

2.2 Tehdyltä työajalta ansaittu rahapalkka

Aikapalkkojen laskenta

Aikapalkoissa on maksuperusteena sovittu palkka aikayksiköltä. 
Maksuperusteena käytettävän aikayksikön pituudesta riippuen 

puhutaan tuntipalkasta, päiväpalkasta, viikkopalkasta, kuukausi-
palkasta tai muusta palkkakauden palkasta.

Tuntipalkka

Tuntipalkkojen laskennan periaate on, että tehtyjen työtuntien lu-
kumäärällä kerrotaan sovittu tuntipalkka. Laskennassa tulee huo-
mioitavaksi:

• säännöllisenä työaikana tehdyt tunnit
• yli- ja sunnuntaityönä tehdyt tunnit

Laskennassa käytettävä tuntipalkka vaihtelee eri tilanteissa. 

Käytettävinä tuntipalkkoina voivat olla:

• työn vaativuuden mukainen tuntipalkka (luokkapalkka)
• henkilökohtainen tuntipalkka
• keskituntiansio
• erikoistuntipalkka

Palkkasumman laskentakaava voidaan esittää yleisessä muodos-
sa seuraavasti:

                     P = t x tp

 P = palkkasumma
 t = tehdyt työtunnit
 tp = sovittu tuntipalkka

Mainitun kaavan tuntisummaan sisältyy säännöllisenä työaika-
na sekä yli- ja sunnuntaityönä tehdyt tunnit yksinkertaisina to-
dellisina tunteina. Yli- ja sunnuntaityötuntien korotusosuuksien 
laskenta selvitetään jäljempänä, tässä käsitellään siis näitä tun-
teja vastaavia palkan perusosia.

Palkkakauden palkka

Palkkakauden palkoista puhuttaessa tarkoitetaan aikapalkkoja, 
joissa maksuperusteena on sovittu palkka tietyltä palkkakaudel-
ta esimerkiksi viikolta, kahdelta viikolta tai kuukaudelta.
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Palkkakauden palkan laskenta on yksinkertaista, mikäli työnte-
kijä on ollut työssä säännöllisesti työajan tasoittumisjärjestelmän 
mukaisesti koko kauden ajan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
palkanlaskentatilanteisiin, kun työntekijä esimerkiksi

• on saanut palkkaa, joka ei ole ”tehdyn työajan palkkaa”, 
esimerkiksi sairausajan palkkaa tai palkkaa matka-ajalta
• on ollut poissa työstä
• lähtee tai palaa vuosilomaltaan kesken palkkakauden
• on työskennellyt suorituspalkalla osan palkkakaudesta
• on tehnyt ylityötä
• on saanut erisuuruisia työkohtaisia palkkakauden palkkoja, 
esimeriksi siirryttäessä palkkakauden aikana eri 
tehtävänvaativuusluokan mukaisiin töihin.

Käytännössä vain varsin harvoin esiintyy tilanteita, jolloin työn-
tekijä on työskennellyt täysin ennalta laaditun suunnitelman mu-
kaisesti. Tästä syystä myös palkkakauden palkan laskentaa var-
ten tarvitaan edellä esiteltyjen periaatteiden mukaisesti eritel-
lyt aikatiedot.

Laskentatekijänä käytettävä palkkakauden palkka vaihtelee. 
Useimmiten tulee kysymykseen työnvaativuuden mukainen palk-
kakauden palkka (luokkapalkka) tai henkilökohtainen palkkakau-
den palkka.

Poissaolo            Työssä        
ma ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Päivätyöntekijällä on tarkastelukuukauden 1. – 15. päivän välisenä aikana 16 poissaolotuntia. Kuukausipalkka on 2000 euroa. Kahden viikon 
tilikauden palkka on 1000 euroa. Työtunnin palkka on 2000 : 159 = 12,58 euroa/tunti. Palkkaa maksetaan 1. – 15. päivän  palkkajaksolta 
1000 - (16 x 12,58) = 798,72 euroa.

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevällä on tarkastelukuukauden 1. – 15. päivän välisenä aikana 48 poissaolotuntia ja 40 työtuntia.  
Kuukausipalkka on 2000 euroa. Kahden viikon tilikauden palkka on 1000 euroa. Työtunnin palkka on 2000 : 155 = 12,90 euroa/tunti. Palkkaa 
maksetaan 1. – 15. päivän palkkajaksolta 40 x 12,90 = 516,00 euroa.

Esimerkki 8  Osa-ajan palkan laskeminen, kun kahden viikon palkkajaksolla poissaoloja on 48 tuntia 

Poissaolo                                                             Työssä        
ma ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A A I I Y Y - - - - A A I I Y

Kuukausipalkan osittaminen 

Jos työntekijällä ei ole oikeutta saada palkkaansa koko palkan-
maksukaudelta, saadaan kuukausipalkkaisen työntekijän tunti-
palkka jakamalla kuukausipalkka päivä- ja kaksivuorotyössä sekä 
keskeytyvässä kolmivuorotyössä luvulla 159 ja keskeytymättö-
mässä kolmivuorotyössä luvulla 155.

Jos poissaoloja on 40 tuntia tai vähemmän, ositetaan palkka 
jakamalla kuukausipalkka edellä kerrotulla jakajalla ja kertomal-
la se poissaolotunneilla. Näin saatu summa vähennetään kuu-
kausipalkasta.

Jos poissaolotunteja on yli 40, ositetaan palkka jakamalla kuu-
kausipalkka edellä kerrotulla jakajalla ja kertomalla se työtunneilla.

Mikäli yrityksessä on käytössä esimerkiksi kahden viikon palk-
kajakso, on vastaava tuntimäärä 20 tuntia. 

 

Esimerkki 7  Osa-ajan palkan laskeminen, kun kahden viikon palkkajaksolla poissaoloja on 16 tuntia
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2.3 Työajan tasaaminen

Työaika päivä-, yksi- ja kaksivuorotyössä

Tämän pykälän määräykset koskevat niitä työaikamuotoja, joissa 
normaalisti työskennellään 40-tuntisin työviikoin, eli päivätyötä, 
kaksivuorotyötä sekä jatkuvaa yksi- ja kaksivuorotyötä. 

Lisäksi edellytetään, että työntekijällä on enintään 30 arkipäivän 
pituinen vuosiloma sekä että hänen vuosityöaikaansa muutoin ly-
hentävät vain kirkolliset juhlapyhät, vapunpäivä, juhannusaatto, 
itsenäisyyspäivä, jouluaatto ja uudenvuodenpäivä. 

Työajan pituus

Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 
tuntia viikossa.

Näissä työaikamuodoissa työskentelevien työntekijöiden työ-
aikaa tasataan kalenterivuoden aikana 100 tunnilla. Tasaaminen 
tapahtuu joko antamalla kalenterivuoden aikana 100 tuntia vas-
taava määrä työajan tasaamispäiviä, tai käyttämällä keskimää-
räistä viikkotyöaikaa. Työajan tasaaminen toteutetaan käynti- ja 
palveluajat turvaten.

Työajan tasaaminen ja vuotuisten arkipyhien sijoittuminen huo-
mioiden todelliseksi työajaksi mainituissa työaikamuodoissa työs-
kenneltäessä muodostuu 30 vuosilomapäivään oikeutetulla työn-
tekijällä pitkän aikavälin keskiarvona 36,4 tuntia viikossa.

Työajan tasaaminen edellä mainittuun tuntimääriin voidaan to-
teuttaa joko antamalla tasaamispäiviä, tai käyttämällä keskimää-
räistä viikkotyöaikaa.

Työajan tasaaminen / työajan tasaamispäivät

Tasaamispäivien lukumäärä määräytyy kalenterivuoden aikana 
tehtyjen säännöllisten työpäivien perusteella. Määrästä vähen-
netään muut kuin työehtosopimuksen 7 §:n ensimmäisessä kap-
paleessa mainitut vuotuista työaikaa lyhentävät sopimukseen tai 
käytäntöön perustuvat vuosilomajärjestelyt tai vuosittain sään-
nöllisesti toistuvat ylimääräiset vapaapäivät. 

Tehdyiksi säännöllisiksi työvuoroiksi työajan lyhennyspäiviä an-
saittaessa katsotaan myös ne työntekijän sairauden ajalle sat-
tuvat työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset työvuorot, joil-
ta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa sekä työnantajan osit-
tainkin kustantama koulutusaika siltä osin, kun työnantaja kor-
vaa ansionmenetyksen. 

Samoin edellytyksin rinnastetaan säännöllisiin työvuoroihin 
kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä niiden asettamien lauta-
kuntien tai muuten pysyvien elinten ja Teollisuusliitto ry:n tai hal-
lituksen kokouksiin käytetty aika, 50- ja 60-vuotispäivät, omat 
häät, parisuhteen rekisteröintipäivä, lähiomaisen hautajaiset, sai-
raan lapsen hoidon aiheuttama vapaa, kutsunnat, kertausharjoi-
tukset sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sijai-
sena toimimiseen käytetty aika.

Tehdyksi säännölliseksi työpäiväksi luetaan myös sellainen 
säännöllinen työpäivä, josta työntekijä on vähintään puolet teh-
nyt työtä ja ollut osan poissa työstä joko työnantajan luvalla tai 
muusta hyväksyttävästä syystä.

Tasaamispäiviä ei anneta enintään kolmeksi kuukaudeksi määrä-
aikaiseen työsuhteeseen otetuille työntekijöille. Jos määräaikais-
ta työsopimusta jatketaan, ansaitaan vapaata työsuhteen alus-
ta lukien.

Tasaamispäivien antaminen

Tasaamispäivät annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana 
kertymisvuoden loppuun mennessä, ellei paikallisesti toisin sovi-
ta. Ne voidaan antaa joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti kaikille 
työntekijöille tai työosastolle. 

Kollektiivisesti annetuista vapaista ilmoitetaan vähintään kahta 
viikkoa ja työntekijäkohtaisesti annettavista vapaista viimeistään 
viikkoa ennen vapaan antamisajankohtaa. Ilmoitusajoista voidaan 
paikallisesti sopia toisin.

Mikäli palkattomia työajan tasaamisvapaita on tarkoitus antaa 
etukäteen kerrallaan yhdenjaksoisesti enemmän kuin 2 päivää, on 
tästä sovittava etukäteen luottamusmiehen tai yksittäisen työn-
tekijän kanssa. 

Tasaamispäivien kertyminen

  17 
  35
  53
  71
  88
105
121
138
155
172
189

                     205

  1 
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11

12,5

Työpäiviä vähintään                            Vapaapäiviä 



17 TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANLASKENTA • Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijät • Kemian perusteollisuuden työntekijät 

Mikäli jo ansaittuja palkattomia tasaamisvapaita on tarkoitus 
antaa kerrallaan yhdenjaksoisesti enemmän kuin 4 päivää 30 päi-
vässä, on tästä sovittava etukäteen luottamusmiehen tai yksittäi-
sen työntekijän kanssa. 

Työntekijäkohtaisesti annettavana tasaamispäivänä tehdyiltä 
työtyötunneilta maksetaan työntekijälle normaalin palkan lisäk-
si korvaus kuten viikkoylityöstä, mikäli työskentelystä ao. työajan 
tasaamispäivänä sovitaan työntekijän kanssa myöhemmin kuin 
viikkoa ennen tasaamispäivää. 

Tasaamispäivät on annettava työnantajan määräämänä ajan-
kohtana joko työpäivä/työvuoro kerrallaan tai enintään 6,5 työ-
päivän/työvuoron osalta puolina päivinä. Päivät voidaan myös 
antaa muulla tavalla, jos paikallisesti niin sovitaan. 

Jos annettava vapaa sisältyy säännöllisiksi työvuoroiksi lasket-
tavaan aikaan, katsotaan vapaapäivä pidetyksi.

Mikäli työajan tasoittumisjärjestelmästä ei muuta johdu, työs-
tä poissa olevan työntekijän katsotaan saaneen tasaamispäivän, 
vaikkei poissaoleville ole siitä erikseen saatu ilmoitetuksi, kun koko 
yritys, sen työosasto tai työryhmä, johon työntekijä kuuluu, on 
tässä sopimuksessa tarkoitettua vapaata pitänyt.

Jos tasaamisvapaita ei ole pidetty työsuhteen päättyessä tai niitä 
ei ole voitu antaa ennen kalenterivuoden päättymistä, korvataan 
pitämättömät vapaat kuukausipalkalla työskenteleville työnteki-
jöille yksinkertaisella palkalla.

Tasaamispäivien pitämisestä toisin sopiminen

Työntekijän tai työntekijöiden kanssa voidaan sopia myös siitä, 
ettei tasaamisvapaata pidetä. 

Työajan tasaaminen / keskimääräinen viikkotyöaika

Paikallisesti sopimalla voidaan viikoittainen säännöllinen työaika 
järjestää myös siten, että se keskimäärin on 36,4 tuntia viikossa 
enintään kalenterivuoden pituisena ajanjaksona edellyttäen, että 
työtä varten on ennakolta laadittu työajan tasoittumisjärjestelmä 
vähintään ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen säännöllinen työ-
aika tasoittuu keskimäärään. Käytettävät tasoittumisjärjestelmät 
laaditaan yrityskohtaisesti. 

Arkipyhien sijoittumisesta riippuen keskimääräisen työajan pi-
tuus vaihtelee vuosittain. Vuotuiset työtuntimäärät käyvät selvil-
le työehtosopimuksen liitteenä olevasta taulukosta. 

Esimerkki 9
Työskennellään päivä- ja kaksivuorotyössä koko vuosi ja pi-
detään 30 päivää vuosilomaa, jolloin vuotuinen työaika muo-
dostetaan seuraavalla tavalla: 

päivä- tai kaksivuorotyössä 
työskenneltävä ajanjakso   365 kalenteripäivää

sama työviikkoina, 
                365 pv
                7 pv/vk   eli 52,14 viikkoa
työntekijät ovat tuona 
aikana vuosilomalla  5 viikkoa

todellisten työviikkojen määrä on 47,14 viikkoa

Työehtosopimuksen mukainen työaika esimerkiksi vuonna 2019 
on 47,14 vk x 36,2 h/vk, eli 1708 h, joka 8 h:n mittaisiksi työvuo-
roiksi muutettuna tarkoittaa 213,5 työvuoroa.

 

Esimerkki 10
Työskennellään vain osan aikaa vuodesta, jolloin selvitetään 
työehtosopimuksessa sovitun keskimääräisen viikkotyöajan 
toteutuminen seuraavalla tavalla:

 
päivä- tai kaksivuorotyössä 
työskenneltävä ajanjakso   196 kalenteripäivää

sama työviikkoina, 
    365 pv
               7 pv/vk    eli 28 viikkoa
työntekijät ovat tuona 
aikana vuosilomalla  3 viikkoa

todellisten työviikkojen määrä on 25 viikkoa

 
Työehtosopimuksen mukainen työaika esimerkiksi vuonna 2019 
on 25 vk x 36,2 h/vk, eli 905 h, joka 8 h:n mittaisiksi työvuoroik-
si muutettuna tarkoittaa 113 työvuoroa. 

 
 
Mikäli edellä kuvatuissa esimerkeissä ensimmäiseen tai toiseen 

ajanjaksoon yksittäistä työntekijää koskien sisältyy pidempiä pal-
kattomia poissaoloja, kuten esimerkiksi pitkä palkaton työkyvyt-
tömyys, isyysvapaa, vuorotteluvapaa, opintovapaa tms., huomi-
oidaan kyseessä oleva aika esimerkissä mainitun vuosiloman ta-
paan työviikkoja vähentävänä tekijänä.

 
Työssäolopäivien veroiset päivät

Työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset vapaapäivät ovat työs-
säolopäivien veroisia päiviä vuosiloman pituutta määrättäessä, 
kuitenkin vähennettynä päivätyöntekijöillä asianomaiseen kalen-
terikuukauteen sisältyvien tavanomaisten vapaapäivien määrällä. 
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Palkanmaksun ajankohdan siirtämisestä sopiminen

Luottamusmiehen tai muun työntekijöiden edustajan aloittees-
ta sovitaan paikallisesti säännölliseltä työajalta maksettavan pal-
kan kohdentamisesta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) tun-
tipalkkaisten työntekijöiden palkattomille työajan tasaamisvapaa-
jaksoille. Sopimus koskee kaikkia toimipaikan työntekijöitä ja voi-
daan tehdä joko toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin vähintään 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Säännöllisen työajan palkan kohdentamista koskevissa paikal-
lisissa järjestelyissä voi tuntipalkan kiinteä osa olla TVL-palkkaa 
pienempi. Maksettavan palkan tulee kuitenkin määrältään olla vä-
hintään TVL-palkan suuruinen. 

 
Esimerkki 11 
Kemianteollisuudessa käytettyjä vaihtoehtoisia 
tapoja kohdentaa palkaneriä

 
Kaikissa malleissa tulee jonkin verran palkkahallinnollista työtä.
 
 1. Palkkaa siirretään vuoden alusta sovitun summan tai prosen-
tin verran syrjään (esim. 4,8 %) ja näin muodostuneesta ”rahas-
tosta” kohdennetaan palkka työajan tasaamispäiville
  
 2. Eripituisten palkkajaksojen - kun kuukaudessa on 31 päivää ja 
työpäiviä enemmän kuin 20 tai kahden viikon jaksolle, jossa työ-
päiviä on enemmän kuin kymmenen – ylimenevät päivät hallin-
noidaan ja kohdennetaan työajan lyhennyspäiville.
 
 3. Myös arkipyhäkorvauksista, aattokorvauksista tai suurjuhla-
pyhäkorvauksista voi siirtää päiviä tai tunteja työajan tasaamis-
päiville.
 
 4. Lomaraha edustaa noin 12 päivän ansiota ja työajanlyhennys-
päiviä päivä- ja kaksivuorotyössä on 12,5, jolloin niin sovittaessa 
voi lomarahojen kohdistamisesta löytyä ratkaisu.

  
 Seuraavassa mallissa ei sinällään ole kysymys vaihtoehdosta 

kohdentaa palkaneriä, mutta työehtosopimuksen antaman mah-
dollisuuden mukaan sillä voidaan tasata ansion muodostusta.

 
 5. Hyödynnettäisiin työaikauudistuksen yhteydessä sovittua 

keskimääräisen viikoittaisen työajan käyttöönottoa paikallises-
ti sopien, jossa etukäteen sovittaisiin ko. päivien pitotaajuutta ja 
ajankohtaa.  Järjestely edellyttää työvuoroluettelon laatimista.

 

 Käydessään neuvotteluja palkan kohdentamisesta palkattomil-
le työajan tasaamispäiville, yritykset voivat käyttää hyväkseen yllä 
kuvattuja vaihtoehtoja tai ne voivat päätyä johonkin muuhun 
ratkaisuun. 

 Liitot yhdessä suosittavat neuvotteluja käytävän hyvässä yhteis-
työhengessä ja paikallisen sopimisen kulttuurin mukaisesti. Tarvit-
taessa liitot antavat myös neuvottelu- ja sovitteluapua.

 Oppaan liitteenä on mallisopimus jota paikalliset osapuolet voi-
vat muokata omaan tarpeeseensa.

 
Työaikamuodon muutos

Muovituoteteollisuuden, kemian tuoteteollisuuden ja kemian 
perusteollisuuden työehtosopimuksissa otettiin käyttöön 
1.2.2018 työaikamuotokohtaiset työnvaativuusluokkapalkat. 
Työaikamuotokohtaisen palkan uudistukseen liittyy 30.10.2017 
tehty sopimus Kemianteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen 
ammattiliitto ry:n välinen pöytäkirja työaikamuotokohtaisen palkan 
uudistamisesta.  

 
 Työaikamuodon muutostilanteissa on tunnistettava 
 
1. kolmivuorotyöntekijät, joille muodostettiin 2.1 kohdan mukai-
nen henkilökohtainen työaikamuotokohtainen palkka:
• kolmivuorotyöntekijät joiden työsuhde on alkanut ennen 
1.1.2009
• jotka ovat siirtyneet keskeytyvästä kolmivuorotyöstä keskeyty-
mättömään kolmivuorotyöhön

2. kolmivuorotyöntekijät
• jotka ovat siirtyneet päivä- tai kaksivuorotyöstä kolmivuoro-
työhön 1.1.2009 jälkeen
• joiden työsuhde on alkanut 1.1.2009 jälkeen.

 
 Seuraavana on esimerkkejä, miten henkilökohtainen työaika-

muotokohtainen palkka käyttäytyy työaikamuodon muutostilan-
teissa.
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Esimerkki 12
Työntekijä siirtyy keskeytymättömästä kolmivuoros-
ta (TAM37) päivätyöhön (TAM15) samoihin tehtäviin, 
palkka sisältää työaikamuotokohtaisen palkan

 Työaikamuotokohtaisen palkan muodostuksessa 31.1.2018 
työntekijän henkilökohtaiseksi työaikamuotokohtaiseksi pal-
kaksi määriteltiin 0,85 euroa/tunti. TAM37 palkka on 6,5 % 
korkeampi kuin TAM15 – TAM27 palkka. Näiden taulukkopalk-
kojen erotus on 0,85 euroa/tunti. 

Työntekijän henkilökohtainen palkka on 16,23 euroa/tunti. 
Palkka muodostuu muovituoteteollisuuden ja kemian tuote-
teollisuuden työehtosopimuksen TAM37 työnvaativuusluok-
kapalkan 4 mukaisesta palkasta 13,99 euroa/tunti (joka sisäl-
tää 0,85 euroa/tunti henkilökohtaista työaikamuotokohtais-
ta palkkaa) ja henkilökohtaisesta palkasta 2,24 euroa/tunti. 

 
 Päivätyöhön siirryttäessä henkilökohtainen työaikamuoto-

kohtainen palkka 0,85 euroa/tunti muuttuu osaksi henkilö-
kohtaista palkkaa. Uusi palkka on tässä tapauksessa suuruu-
deltaan sama kuin entinen 16,23 euroa/tunti. Palkka muo-
dostuu Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden 
työehtosopimuksen TAM15-26 työnvaativuusluokkapalkan 4 
mukaisesta palkasta 13,14 euroa/tunti ja henkilökohtaisesta 
palkasta 3,09 euroa/tunti (2,24 €/h + 0,85 €/h).

Esimerkki 13 
Työntekijä siirtyy keskeytyvästä kolmivuorosta (TAM35) 
keskeytymättömään kolmivuoroon (TAM37) samoihin 
tehtäviin, palkka sisältää työaikamuotokohtaisen palkan

 
 

 
Työaikamuotokohtaisen palkan muodostuksessa 31.1.2018 

työntekijän henkilökohtaiseksi työaikamuotokohtaisek-
si palkaksi määriteltiin 0,18 euroa/tunti. TAM35 palkka on 
1,5 % korkeampi kuin TAM15 – TAM27 palkka. Näiden tau-
lukkopalkkojen erotus on 0,18 euroa/tunti.

 
 Työntekijän henkilökohtainen palkka on 12,63 euroa/tunti. 

Palkka muodostuu muovituoteteollisuuden ja kemian tuo-
teteollisuuden työehtosopimuksen TAM35 – TAM36 työn-
vaativuusluokkapalkan 3 mukaisesta palkasta 12,39 euroa/
tunti (joka sisältää 0,18 euroa/tunti työaikamuotokohtais-
ta palkkaa) ja henkilökohtaisesta palkasta 0,24 euroa/tunti.

 
 Uusi palkka on 13,24 euroa/tunti. Palkka muodostuu 

muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työ-
ehtosopimuksen TAM37 työnvaativuusluokkapalkan 3 mu-
kaisesta palkasta 13,00 euroa/tunti (joka sisältää 0,18 euroa/
tunti henkilökohtaista työaikamuotokohtaista palkkaa) ja 
henkilökohtaisesta palkasta 0,24 euroa/tunti.

 Työntekijän siirtyessä toiseen työaikamuotoon, työaika-
muodon mukainen taulukkopalkka tulee voimaan seuraa-
van kalenterikuukauden alusta lukien.

2,24 €

13,99 €
(sis. 0,85 €)

16,23 €

0,24 €

12,39 €
(sis. 0,18 €)

12,63 €

3,09 €
(sis. 0,85 €)

13,14 €

16,23 €

0,24 €

13,00 €
(sis. 0,18 €)

13,24 €
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Työnvaativuusluokkapalkka muuttuu
 

Jos tehtävänvaativuusluokka muuttuu, voi henkilökohtainen pal-
kanosa leikkautua tai kasvaa, jos kokonaispalkka pysyy ennallaan. 
Palkkojen tarkastustilanteessa eri palkkojen osat voivat muuttua. 
Ainoastaan mahdollinen henkilökohtainen työaikamuotokohtai-
nen palkka pysyy sentti- tai euromääräisenä samansuuruisena. 

 
 

2.4 Suorituspalkkojen laskenta

Suorituspalkkoja ovat erilaiset palkkaustavat, joissa maksettavan 
palkan suuruus määräytyy joko kokonaan tai osittain työmäärän 
tai tuloksen mukaan:

• suorat urakat
• osaurakkapalkat
• palkkiopalkat

Suora urakka

 

Suorassa urakassa palkka määräytyy vain työsuorituksen mukaan. 
Palkan laskenta riippuu muun muassa seuraavista tekijöistä:

1. Mikä on työsuoritusta ilmaiseva yksikkö (kpl, m2, kg…). 

Mikäli määrä ilmaistaan yksiköissä, on kyseessä yksikköurakka, 
mikäli määrää ei ilmaista yksikköinä on kyseessä summaurakka.

2. Miten on määritelty urakan à-hinta.

Jos urakan à-hinta on määritelty euroissa ja senteissä, on ky-
seessä rahaurakka. Jos à-hinta on määritelty aikana (tunteina ja 
sen osina), on kyseessä aikaurakka. Aikaurakoissa tarvitaan lisäk-
si tieto siitä, millä rahakertoimella toisin sanoen tuntipalkalla, an-
nettu aika muutetaan euroiksi.

3. Kuinka monta henkeä on osallistunut urakkaan. 

Mikäli kyseessä on yhtä työntekijää koskeva työ, nimitetään sitä 
henkilökohtaiseksi urakaksi. Mikäli urakkaan on osallistunut 
useampia henkilöitä, on kyseessä yhteis- eli ryhmäurakka. 

Henkilökohtaista yksikkörahaurakkaa vastaavan palkkasumman 
(P) yleinen laskentakaava on seuraava:

             P = kpl x à euroa

             
kpl = yksiköiden lukumäärä
à euroa = yksikköhinta

Henkilökohtaisen yksikköaikaurakan palkkasumman (P) 
laskentakaava on vastaavasti:

             P = kpl x hkpl x tp

 
kpl = yksiköiden lukumäärä
hkpl = annettu aika/yksikkö
tp = tuntipalkka

Aika- ja palkkatietojen rekisteröintiperiaatteiden mukaisesti 
tulee myös urakkatyössä rekisteröidä työhön käytetty aika tar-
kasti, vaikka sitä ei tarvittaisikaan kyseisen työn palkkasumman 
laskennassa. Aikatietojen rekisteröinti on välttämätöntä työaika-
lain 37 §:n työaikakirjanpitoa koskevan määräyksen, keskituntian-
sioiden laskennan sekä palkkatilastoinnin vuoksi.

Ryhmäurakat ovat urakkatöitä, joihin osallistuu useampi kuin 
yksi työntekijä. Urakan kokonaissumman selvittäminen on saman-
lainen tehtävä kuin henkilökohtaisten urakoiden laskenta. Koko-
naissumman jakaminen eri työntekijöille muodostaa ryhmäura-
koiden yhteydessä erityisongelman. 

Ryhmäurakan jakaminen voi tapahtua eri perustein jollakin seu-
raavista tavoista:

1. Kokonaissumma jaetaan eri työntekijöille kunkin tekemän työ-
tuntimäärän ja henkilökohtaisten tuntipalkkojen suhteessa (= 
pääsääntö, jota noudatetaan, ellei toisin sovita työnantajan ja 
työntekijän kesken).

2. Jako tapahtuu pelkästään tehtyjen työtuntien suhteessa.

3. Urakkasumma jaetaan kaikkien kesken tasan.

4. Jakotapa on jokin muu etukäteen sovittu menettely.

Jakamisperusteesta sopiminen on ryhmäurakkaan osallistuvien 
työntekijöiden ja työnantajan välinen asia. Työntekijät voivat 
myös keskenään sopia jakotavasta. Sovitusta jakamisperusteesta 
on tultava tieto palkkahallintoon muiden työpaikalta tulevien 
tietojen yhteydessä. 

p/h

Ansio

Työsuoritusta
vastaava
palkka

Työsuoritus
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Esimerkki 15
Ryhmäurakan jakaminen

Urakkasumma, 150 euroa, on jaettava kolmen työntekijän kesken.
A on tehnyt 3 tuntia urakkaa (A:n tuntipalkka 10,97)
B on tehnyt 5 tuntia urakkaa (B:n tuntipalkka 11,81
C on tehnyt 1,5 tuntia urakkaa (C:n tuntipalkka 13,72)

Jakotapa 1: 
Kokonaissumma jaetaan eri työntekijöille kunkin tekemän työtun-
timäärän ja henkilökohtaisten tuntipalkkojen suhteessa 

  Tunnit  tp

A   3 x 10,97 =    32,91
B   5 x 11,81 =    59,05
C  1,5 x 13,72 =    20,58
  9,5                   112,54

A:n osuus: 32,91 x  150,00  =    43,86
               112,54

B:n osuus: 59,05 x  150,00  =    78,71
               112,54

C:n osuus: 20,58 x  150,00  =    27,43
               112,54

Jakotapa 2: 
Jako tapahtuu pelkästään tehtyjen työtuntien suhteessa.

A:n osuus:    3   x  150,00   =    47,37
    9,5

B:n osuus:    5    x  150,00   =    78,95
    9,5

C:n osuus:   1,5   x  150,00   =   23,68
    9,5
 
Jakotapa 3: 
Urakkasumma jaetaan kaikkien kesken tasan

A:n osuus:  150,00   =     50,00
       3

B:n osuus:  150,00   =    50,00
       3

C:n osuus:  150,00   =     50,00
       3

Osaurakka
 
Osaurakalle on tyypillistä, että siinä voidaan erottaa kiinteä palka-
nosa (esim. euroa/tunti tai euroa/kk) ja työmäärän mukaan vaih-
televa suoritusosa. 

Osaurakkaan kuten suoraankin urakkaan sovelletaan työehtoso-
pimuksen mukaista 20 %:n hinnoittelusääntöä. Työ on toisin sa-
noen hinnoiteltava siten, että työnsuorituksen tai työtehon vas-
tatessa normaalia urakkatyövauhtia ansio nousee hinnoittelupe-
rustetta eli työnvaativuuteen perustuvaa palkkaa 20 % korkeam-
maksi. Suoritustason noustessa tulee liikkuvan osan kasvaa sa-
massa suhteessa.

Osaurakan yleinen laskentakaava on seuraava 
(henkilökohtainen yksikkörahaurakka)

        P = tou x ap + kpl x à euroa

         
tou = osaurakalla tehtyjen tuntien lukumäärä
ap = aikapalkka/tunti
à euroa  = yksikköhinta

Kiinteän osan aikapalkka voi olla muodostettu suoraan tuntipal-
kaksi tai palkkakauden palkka jaettuna asianomaiseen palkkakau-
teen sisältyvien säännöllisten työtuntien lukumäärällä.

Palkkiopalkka

Palkkiopalkassakin voidaan yleensä erottaa kiinteä palkanosa ja 
työsuorituksesta tai työtuloksesta riippuva muuttuva palkanosa. 
Työsuoritusta voidaan mitata esimerkiksi prosessin läpi saatujen 
kappaleiden lukumääränä, säästettynä raaka-aineena, laatunor-
mien ylityksenä.

Kiinteä palkanosa on aikayksikköä kohden vakio. Se määritel-
lään usein työkohtaisesti vaikkakin se voi sisältää myös henkilö-
kohtaisen palkanosan. 

Palkkiopalkkatyö on hinnoiteltava siten, että normaalilla suori-
tustasolla ansio ylittää työnvaativuuteen perustuvan palkan.

Palkkiopalkan kiinteä osa voi olla tuntipalkka tai palkkakauden 
palkkaan perustuva.

           P = tp x ap + Pkpl x à euroa

tp = palkkiotyötuntien lukumäärä
ap = aikapalkka tuntia kohden
Pkpl =  palkkioperuste
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          P = pkp + Pkpl  x à euroa

pkp = palkkakauden palkka

Jälkimmäisessä tapauksessa on palkkio rakennettu palkkakau-
den palkan ”päälle” ja kiinteän osan laskentaan pätevät aikapalk-
kojen laskentaa koskevat periaatteet.

Palkkio voi olla henkilökohtainen tai työryhmä-, osasto-, tai 
vaikka työpaikkakohtainen, jolloin palkkion jakamisen suhteen 
noudatetaan soveltaen mitä ryhmäurakan jakamisesta on todettu.

2.5 Erillisten lisien laskenta

Palvelusvuosilisä

Työehtosopimuksen mukaan maksetaan työntekijälle yrityskoh-
taisen yhtäjaksoisen palvelusajan perusteella palvelusvuosilisää 
osana henkilökohtaista palkkaa.

Palvelusajan huomioiminen palkkaperusteena edellyttää yhtä-
jaksoista yrityskohtaista palvelusaikaa.

Palvelusaikaa kerryttävät vuosilomalain 2 luvun 7 §:ssä maini-
tut työssäolopäivienveroiset päivät.

Mikäli työntekijän työsuhde asevelvollisuuden suorittamisen, 
opintovapaan, hoitovapaan, tai muun sellaisen syyn vuoksi on jat-
kunut ”lepäävänä”, luetaan palvelusvuosilisän perusteena olevaan 
palvelusaikaan myös ennen kyseessä olevaa poissaoloa työsken-
nelty aika. Palvelusaikaan ei kuitenkaan lueta asevelvollisuusaikaa.

Työsuhteen päättyminen katkaisee yhtäjaksoisuuden, ellei ky-
symyksessä ole työsopimuslain 5 §:n mukainen lyhyt keskeytys 
työsuhteiden välissä. Näin ollen mahdollisesti myöhemmin syn-
tyvässä työsuhteessa palvelusajaksi lasketaan vain jälkimmäisen 
työsuhteen kesto. 

Saman yrityksen eri toimipaikoilla yhtäjaksoisesti työskennelty 
aika lasketaan palvelusvuosia kartuttavaksi ajaksi.

Työntekijän työskennellessä tunti-, urakka- tai osaurakkapalkal-
la lasketaan palvelusvuosilisä (Ppvl) tehdyltä työajalta yksinker-
taisesti kertomalla palvelusvuosilisä tuntia kohden tehtyjen työ-
tuntien lukumäärällä eli

               Ppvl = t x pvl/t

Mikäli palvelusvuosilisä on yrityksessä määritelty kiinteänä 
kuukausittain maksettavana eränä, tulee palvelusvuosilisää 
käsitellä kuten palkkakauden palkkaakin eli jakaa se tehdyltä 
työajalta ja muulta ajalta maksettavaan osaan. 

Osa-ajan palkanlaskennan mukaisesti voidaan palvelusvuosili-
sä tehdyltä työajalta laskea joko vähennys- tai kerrytysmenette-
lyä käyttäen. Esitetty laskentamenettely on melko monimutkai-
nen mutta välttämätön. 

Mikäli kuukausittain maksettavaa palvelusvuosilisää ei erotella 
tehdyltä työajalta ja muulta ajalta maksettavaan osaan saattaa 
eri keskituntiansioiden laskenta johtaa virheellisiin lopputuloksiin.

 Lisäksi eräiden muiden kuin tehdyn työajan palkkojen osalta voi 
palvelusvuosilisä tulla maksetuksi kahteen kertaan.

Kerrytysmenettely

     Ppvl= stt  x  pvl + [lt + yt]  x  pvl 
                        st            vtyl

stt = säännöllisenä työaikana tehtyjen tuntien lukumäärä
pvl = palvelusvuosilisä kuukaudessa
st = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset säännölliset 
työtunnit
lt = lisätyötuntien lukumäärä
yt = ylityötuntien lukumäärä
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja viikoit-
taisena vapaa-aikana työskentelystä korvaamisen laskennas-
sa käytettävä vakiojakaja (työaikamuodosta riippuen joko 159 
tai 155 t/kk)
 

Vähennysmenettely

      
   Ppvl = pvl - [ppt + mtt + spt] x  pvl    
                 st
           + [lt + yt] x pvl 
                     vtyl

pvl = palvelusvuosilisä kuukaudessa
ppt = palkattomien poissaolotuntien lukumäärä
mtt = muun kuin tehdyn työajan tuntien lukumäärä, 
joilta maksetaan palkkaa (esim. sairausaika, matkustusaika jne.)
spt = suorituspalkkatyötunnit säännöllisen työajan osalta 
(urakka ja osaurakka)
stt = säännöllisenä työaikana tehtyjen tuntien lukumäärä
st = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset säännölliset 
työtunnit
lt = lisätyötuntien lukumäärä
yt = ylityötuntien lukumäärä
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja 
viikoittaisena vapaa-aikana työskentelystä korvaamisen 
laskennassa käytettävä vakiojakaja (työaikamuodosta riippuen 
joko 159 tai 155 t/kk)
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Vuorotyölisät

Vuorotyöllä tarkoitetaan sellaista työaikamuotoa, jossa työt on 
järjestetty kahteen tai useampaan vuoroon siten, että samassa 
työssä työvuorot ovat toistensa jatkeena. Esimerkiksi aamuvuo-
roa seuraa iltavuoro, iltavuoroa yövuoro ja niin edelleen.

Työehtosopimuksessa on määritelty ilta- ja yövuorolisät muo-
dossa senttiä/tunti.

Vuorotyölisien (Pvl) laskenta tapahtuu seuraavan kaavan mu-
kaisesti:

                      Pvl = tvt x vl

tvt = työtuntien lukumäärä
vl = vuorotyölisä/tunti

Ilta- ja yötyölisät

Työstä, jota tehdään 16.00 – 06.00 välisenä aikana sen olemat-
ta vuoro-, yli-, hätä- tai hälytysluontoista työtä tulee työehto-
sopimuksen mukaan maksaa ilta- ja/tai yötyölisää seuraavasti:

 
• kello 16.00 – 24.00 välisenä aikana suoritetusta työstä iltavuo-
rolisän suuruinen iltatyölisä ja

• kello 00.00 – 06.00 välisenä aikana suoritetusta työstä yövuo-
rolisän suuruinen yötyölisä.

• Ilta- ja yötyölisät lasketaan vuorolisiä vastaavalla tavalla.

Erityisolosuhdelisä

Työehtosopimuksen mukainen työnvaativuuden arviointijärjestel-
mä pitää sisällään olosuhde- ja kuormitustekijät. Sellaisista poik-
keuksellisista olosuhteista, joita edellä mainittu järjestelmä ei ota 
huomioon, voidaan paikallisesti sopimalla maksaa erityisolosuh-
delisää. 

Mikäli yrityksessä on käytössä kyseisiä lisiä, lasketaan niiden olo-
suhdelisien palkkasumma (Pol) seuraavasti:

                     Pol = tol x ol

ol = erityisolosuhdelisä/tunti
tol = erityisolosuhdelisään oikeuttavien työtuntien lukumäärä

2.6  Yli- ja sunnuntaityökorotusten, 
suurjuhlapyhä- ja viikkovapaakorvausten 
laskenta  

Ylityökorotus pääsäännön mukaan

Lakiperusteisella ylityöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään työ-
aikalain tarkoittaman säännöllisen työajan enimmäismäärän 
lisäksi.

Ylityöajalta maksetaan varsinainen työpalkka, jota käsiteltiin 
jaksossa aika- ja suorituspalkkojen laskenta sekä ylityökorotus, 
jonka suuruus pääsäännön mukaan on:

vuorokautisessa ylityössä
• 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 % korotettu palkka
• seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka

viikoittaisessa ylityössä
• 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 % korotettu palkka
• seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka

Jaksotyössä ei eroteta vuorokautista ja viikoittaista ylityötä 
vaan ylityö korvataan seuraavasti:

 
80 h/ 2 viikkoa
• 12 ensimmäiseltä tunnilta 50 % korotettu palkka
• seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka

120 h/ 3 viikkoa
• 18 ensimmäiseltä tunnilta 50 % korotettu palkka
• seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka

Työaikalain mukaan ylityökorotus on laskettava ylityöajalta 
maksettavasta sovitusta palkasta ja sitä laskettaessa on huo-
mioitava kaikki palkanosat, siis myös vuorolisät, olosuhdelisät 
ja palvelusvuosilisät. Käytännössä korotusosa lasketaan yksin-
kertaisimmin työehtosopimuksen keskituntiansion avulla.

     Pyl = tyl x kta tai ktayl x 50/100 %

kta = tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansio
ktayl = yli- ja sunnuntaityökorotusten sekä viikkovapaa-
korvausten laskennassa käytettävä keskituntiansio, 
kuukausipalkkainen työntekijä

Tässä tapauksessa erillisiä lisiä ei tarvitse huomioida erikseen 
korotusosaa laskettaessa, koska ne sisältyvät keskituntiansi-
oon. Keskituntiansion laskenta selvitetään jäljempänä yksityis-
kohtaisesti jaksossa 2.6.

Mikäli yrityksessä ei ole käytössä työehtosopimuksen 
mukaista keskituntiansiota, joudutaan korotusosaa laskettaessa 
korottamaan erikseen kaikki palkanosat. Käytännössä 
tilanne esiintyy lähinnä silloin kun työntekijän palkka on 
palkkakausittain maksettava aikapalkka ilman tuotanto- tai 
muita lisiä.
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Pyl
 = tyl

 x 50/100 % x [pkp + pvl + vl + ol]
                                     vtyl

tyl = korotettuun palkkaan oikeuttavien tuntien lkm
50/100 % = korotusprosentti
pkp = kuukauden palkka
pvl = palvelusvuosilisä
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja 
viikkovapaakorvausten laskennassa käytettävä vakiojakaja 
(työaikamuodosta riippuen joko 159 tai 155 t/kk)
vl = mahdollinen vuorolisä tuntia kohden
ol = mahdollinen olosuhdelisä tuntia kohden

Hätätyönä tehdystä ylityöstä maksetaan ylityökorotus edellä esi-
tettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Hälytysluontoisesta työstä maksetaan korotettu palkka edellä 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

• klo 21.00 - 07.00 välisenä aikana hälytyskutsun perusteella 
tehdystä työstä maksetaan aina 100 %:lla korotettu palkka
• korvaus lyhyemmästä kuin tunnin pituisesta hälytysluontoises-
ta työstä on tunnin palkka

Hälytysrahan laskenta selvitetään jäljempänä. 

Ylityön korvaaminen vapaalla

Työehtosopimuksen mukaan ylityöstä maksettava palkan perus-
osa, korotusosa tai molemmat voidaan sopia vaihdettavaksi vas-
taavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana.

Vapaa-aika on annettava ja pidettävä 9 viikon kuluessa ylityön 
tekemisestä.

Poikkeukselliset ylityökorotukset

Työmarkkinajärjestöjen välillä on sovittu eräistä ylityön 
korvaukseen liittyvistä järjestelyistä: 

1. Lauantaina sekä juhlapäivien aattona tehty ylityö
• lauantaina sekä juhlapäivien aattona tehdystä vuorokautises-
ta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 100 %:n ylityökorotus

2. Ylityö 8 viikkoylityötunnin jälkeen
• työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksen mukaan 8 viikkoyli-
työtunnin jälkeen tehdyt tunnit korvataan aina 100 %:n ylityö-
korotuksella riippumatta siitä, onko kysymyksessä viikoittainen 
vai vuorokautinen ylityö.

Korvaukset viikkoylityösäännösten mukaan 
(TES-ylityö)

1. Työehtosopimuksessa on sovittu, että mikäli työntekijä ei ole 
voinut tehdä täyttä työviikkoa

• vuosilomansa,
• sairauden,
• työajan tasaamisvapaiden,
• taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuneen lomau-
tuksen,
• työnantajan määräyksestä suoritetun matkan,
• yleissopimuksen 7 luvun kohdissa 7.1 ja 7.2 tarkoitetun kou-
lutuksen tai
• reservin kertausharjoituksen vuoksi,

korvataan vapaapäivänä tehdyt tunnit kuten viikkoylityöstä on 
sovittu. 

TES-ylityötä syntyy myös tapauksissa, joissa työehtosopimuk-
sessa on sovittu 40 tuntia lyhyemmästä viikkotyöajasta. Näin on 
tilanne esimerkiksi arkipyhäviikoilla ja viikoilla, joihin sijoittuu työ-
ajan tasaamisesta aiheutuvia vapaapäiviä. Tällöin vapaapäivinä 
tehty työ 40 tunnin rajaan asti on TES-ylityötä.

Huomattakoon, etteivät näin korvattavat tunnit ole työaikalain 
tarkoittamaa ylityötä eikä niitä merkitä työaikalain tarkoittamaan 
ylityöluetteloon muulta kuin viikon säännölliset 40 tuntia ylittä-
vältä osaltaan.

2. Työehtosopimuksen mukaan maksetaan muille kuin keskey-
tymätöntä vuorotyötä tai säännöllistä ilta- tai yötyötä tekevil-
le työntekijöille pääsiäislauantaina ja juhannus- ja jouluaatto-
na tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka. 

Edellytyksenä on, että työntekijä on muutoin kyseisellä viikolla 
työskennellyt työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisesti tai että 
työehtosopimusten 11 § 6 kohdan edellytykset täyttyvät. Koro-
tusosa lasketaan kuten ylityökorotus.

Edellä mainituissa työaikamuodoissa työskenteleville työnteki-
jöille maksetaan uudenvuodenpäiväviikon, pääsiäisen jälkeisen 
viikon, vappu- ja itsenäisyyspäiväviikon sekä jouluviikon lauan-
taina tehdystä korvaus kuten viikoittaisesta ylityöstä on sovittu.

3. Työehtosopimuksen mukaan vuorotyöntekijän välittömästi 
yövuoron jälkeen tekemästä työstä maksetaan palkka 100 %:lla 
korotettuna.
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Sunnuntaityökorotus

Sunnuntaina tai muuna pyhänä tehdystä työstä suoritetaan yk-
sinkertaisen palkan ja mahdollisten ylityölisien lisäksi sunnuntai-
työkorotus, joka vastaa yksinkertaista palkkaa työhön käytetyltä 
ajalta. Tämä sunnuntaityökorotus lasketaan samoin periaattein 
kuin ylityökorotukset eli

                 Ps = ts x kta tai ktayl
                                            tai

        Ps = ts x  pkp + pvl + vl + ol
             [   vtyl    ]
ts = sunnuntaityökorotukseen oikeuttavien tuntien lkm
pkp = kuukauden palkka
pvl = palvelusvuosilisä
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja viikko-
vapaakorvausten laskennassa käytettävä vakiojakaja (työaika-
muodosta riippuen joko 159 tai 155 t/kk)
vl = mahdolliset vuorolisät tuntia kohden
ol = mahdolliset olosuhdelisät tuntia kohden

Suurjuhlapyhäkorvaus

Työehtosopimuksen mukaan maksetaan kello 06.00 lähtien 24 
tunnin aikana

• uudenvuodenpäivänä,
• loppiaisena,
• pitkäperjantaina,
• I ja II pääsiäispäivänä,
• vapunpäivänä,
• helluntaipäivänä,
• juhannuspäivänä,
• pyhäinpäivänä,
• itsenäisyyspäivänä sekä
• I ja II joulupäivänä

työskennelleille työntekijöille 200 %:lla korotettu palkka. Tähän 
sisältyy sunnuntaityökorotus.

Mikäli se esimerkiksi noudatetun työvuororytmityksen, työvuo-
rokauden vaihtumisajankohdan tms. syyn vuoksi katsotaan tar-
peelliseksi, voidaan em. suurjuhlapyhäkorvauksen maksamisajan-
kohdasta paikallisesti sopia toisinkin.

Työehtosopimuksen pöytäkirjamerkinnän mukaan suurjuhlapy-
hän ajankohtaa ja siitä maksettavia korvauksia voidaan paikalli-
sesti sopien siirtää.

Mikäli varsinaista suurjuhlapyhäkorvausta maksetaan säännöl-
liseltä työajalta, on se keskituntiansion laskentatarpeita varten 
syytä jo laskentavaiheessa erottaa kahteen 100 prosentin suu-
ruiseen korotusosaan. Niistä toinen (sunnuntaityökorotusta vas-
taava osa) otetaan tässä tapauksessa mukaan keskituntiansion 
laskentaperusteisiin.

Saman työehtosopimuskohdan mukaan mainittujen päivien 
aattoina maksetaan vuorotyössä ja säännöllisessä ilta- tai yötyössä 

työskenteleville suurjuhlapyhän aaton korvausta ilta- ja yövuoron 
ajalta 100 %:a ja aamuvuoron ajalta 20 %:a keskituntiansiosta. 
Korvaus ei sisällä mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorotuksia.

Päivätyössä työskentelevil le maksetaan mainittuina 
aattopäivinä säännölliseltä työajalta korotus, jonka suuruus 
on 20% keskituntiansiosta. Korvaus ei sisällä mahdollisia 
sunnuntaityökorotuksia. Ylityöajalta korvausta ei makseta.

Psjp = tspj x [100% +100%] x kta tai ktayl
                                          

Psjp = tsjp x [100% +100%] x   pkp + pvl+vl+ol
                       [   vtyl                 ]

tsjp = mainittuina päivinä klo 06.00 jälkeen tehtyjen työtun-
tien lukumäärä
pkp =  palkkakauden palkka
pvl = palvelusvuosilisä
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja viikko-
vapaakorvausten laskennassa käytettävä vakiojakaja (työaika-
muodosta riippuen joko 159 tai 155 t/kk)
vl = mahdolliset vuorolisät tuntia kohden
ol= mahdolliset olosuhdelisät tuntia kohden

Viikoittaisena vapaa-aikana työskentelyn korvaaminen

Työntekijälle, joka on työskennellyt viikoittaisena vapaa-aikanaan 
ja jonka kanssa on sovittu menetetty viikoittainen vapaa-aika kor-
vattavaksi rahalla, maksetaan mahdollisten yli- ja sunnuntaityöli-
sien lisäksi viikoittaisena vapaa-aikana työskentelyn korvaus, joka 
lasketaan seuraavalla tavalla.

              Pvo = tvo x kta tai ktayl

                              tai

      Pvo = tvo x [pkp + pvl + vl + ol]                       vtyl

tvo = niiden tuntien lukumäärä, jotka työntekijä on tehnyt
työtä sen työvuorokauden aikana, jona viikoittainen
vapaa aikana olisi viimeistään pitänyt antaa
pkp = palkkakauden palkka
pvl = palvelusvuosilisä
vtyl= ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten ja viikko-
vapaakorvausten laskennassa käytettävä vakiojakaja (työaika-
muodosta riippuen joko 159 tai 155 t/kk)
vl = mahdolliset vuorolisät tuntia kohden
ol = mahdolliset olosuhdelisät tuntia kohden

 tai
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Esimerkki 16    Tehdyn työn työajan palkanlaskennasta

Pääsiäisviikolla palkkiopalkalla työskentelevä työntekijä työskenteli seuraavasti, työ on päivätyötä

14.4.
 
Ma Ti Ke To Pe La Su Yht.
 

8 8  8  8 - - - 32  säännölliset tunnit

8 8 10 10 8 8 4 56  tehty työaika

   2  2      4  vrk ylityö

     8 4 12  työaikalain mukainen vko ylityö

    8     8  TES ylityö

    8  4 12  sunnuntaityö

Palkkiopalkan kiinteä osa     2070 euroa/kk
Palkkio-osa huhtikuulta     1 euroa/h
Palvelusvuosilisä      50 euroa/kk
Työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset työtunnit  160 t
Keskituntiansio      17,00 euroa/t
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Työntekijän tehdyn työajan palkka pääsiäisviikolla

1. Palkkiopalkka ilman erillisiä lisiä ja korotusosia

 
• kiinteä osa 2070 euroa/kk
• palkkio-osa 1 euroa/h 
  
P = [32 x  2070 ]  +  [32 x 1]  +  [24 x  2070 ]  +  [24 x 1]
  160              159
    säännöllinen työaika         ylitöiden  perusosat
            
= 446,00           +                 336,45  =  782,45 euroa
       

2. Palvelusvuosilisä

P= [32 x  50  ]                  +                [24 x  50 ]
              160                                      159

  säännöllinen työaika         ylitöiden  perusosat

= 10,00                            +               7,55           = 17,55  euroa

3. Ylityökorotukset

* vuorokautinen ylityö

P= [2 x 0,5 x 17,00]  +  [2 x 1,0 x 17,00]
         keskiviikko      torstai (aattopäivä)

=           17,00         +           34,00                  = 51,00 euroa 

* TES-ylityö

P = 8   x   0,5   x   17,00                 = 68,00 euroa
          perjantai 

* työaikalain mukainen viikkoylityö

P= [8 x 1,0 x 17,00]  +   [4 x 1,0 x 17,00]
           lauantai             sunnuntai

= 136,00     +        68,00                = 204,00 euroa

4. Sunnuntaityökorotus, suurjuhlapyhäkorvaus
ja viikkovapaakorvaus

Sunnuntaityö (perjantai ja sunnuntai)
P = [8 + 4] x 17,00       = 204,00 euroa
 
Suurjuhlapyhän aaton (torstai) korvaus
P = 8 x 0,2 x 17,00       = 27,20 euroa

Suurjuhlapyhäkorvaus (pitkäperjantai ja I pääsiäispäivä)
P = [8 + 4] x 17,00       = 204 euroa
 
Viikoittaisen vapaan korvaus (sunnuntai)
P = 4 x 17,00            = 68,00 euroa

Kaikkiaan kyseisen viikon tehdyn työajan palkka on siis

    tunnit euroa

palkkiopalkka, 
kiinteä osa ja palkkio-osa  56 782,45 
palvelusvuosilisät   56   17,55  
vuorokautinen ylityö    4   51,00
TES-ylityö     8   68,00
viikkoylityö   12 204,00
sunnuntaityökorotus  12 204,00
suurjuhlapyhän aaton korvaus   8   27,20
suurjuhlapyhäkorvaus  12 204,00
viikoittaisen vapaan korvaus    4   68,00

       
                 1626,20
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2.7 Muut kuin tehdyn työajan palkat

Muut kuin tehdyn työajan palkat voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Muulta kuin tehdyltä työajalta maksettavat palkat, joita vas-
taa jokin palkansaajan työsuhteeseen liittyvä suoritus tai käytet-
tävissä olo, esimerkiksi hälytysraha, varallaolokorvaus, matka-ajan 
palkka, koulutusajan palkka, muut ansion menetyksen korvaukset 
sekä erinäiset palkkiot.

2. Varsinaiset poissaolojen palkat ja vapaa ajan palkat.
 

Muulta kuin tehdyltä työajalta maksettava 
rahapalkka

Hälytysraha

Hälytysluontoisen työn edellytykset ovat seuraavat: työ tehdään 
hälytyskutsun perusteella, työntekijä joutuu tulemaan työhön 
säännöllisen työaikansa ulkopuolella hänen jo poistuttuaan työ-
paikalta ja työ tehdään joko kutsunantamisvuorokauden aikana 
tai sitä seuraavan vuorokauden puolella kello 00.00 ja 07.00 vä-
lisenä aikana.

Hälytysrahan suuruus määräytyy kutsun antamisajankohdan 
perusteella. Se on:

• kahden tunnin palkka, jos kutsu annetaan vapaapäivänä, työ-
aikana tai työajan jälkeen ennen kello 21.00
• kolmen tunnin palkka, jos kutsu annetaan kello 21.00 ja 07.00 
välillä.

Hälytyskutsun perusteella kello 21.00 ja 07.00 välisenä aikana 
tehdystä työstä maksetaan aina 100 %:lla korotettu palkka.

Korvaus lyhyemmästä kuin tunnin pituisesta hälytysluontoises-
ta työstä on tunnin palkka.

Jos työ liittyy seuraavaan säännölliseen työvuoroon, ei kysymys 
ole hälytysluontoisesta työstä.

                Phä = thä x htp

thä   = hälytystyönä tehdyt tunnit
htp = henkilökohtainen tuntipalkka

Hälytysluonteisena tehdyltä työajalta maksetaan palkka kuten 
jaksossa ”Tehdyltä työajalta ansaittu rahapalkka” on selvitetty 
ottaen huomioon, että työ useimmiten on joko työaikalain tai 
työehtosopimuksen mukaista ylityötä ja ottaen huomioon 
hälytysluonteisen ylityön erityismääräykset. 

Käsitteitä ”hälytysluonteinen työ” ja ”hätätyö” ei pidä sekoittaa 
toisiinsa. Hälytysluonteinen työ on työehtosopimuksen määritte-
lemä käsite sellaiselle yleensä niin kiireelliseksi katsotulle tehtä-
välle, että henkilö joudutaan yllättäen kutsumaan takaisin työhön 
sen jälkeen, kun hän on jo ehtinyt poistua työpaikalta. Hätätyö 
taas on työaikalain 21 §:ssä määritelty käsite sellaiselle poikkeuk-
selliselle tilanteelle, joka johtuu esimerkiksi luonnonmullistuksesta 

tai tulipalosta. Hälytysrahan suuruus määräytyy kutsun antamis-
ajankohdan perusteella:

 
Hälytysraha lasketaan henkilökohtaisen tuntipalkan mukaan.

                  ( htp, tai  pkp  )  
                        vtkorv.

htp = henkilökohtainen tuntipalkka
pkp = palkkakauden palkka
vtkorv. = eräiden muulta kuin tehdyltä työajalta maksettavien 
korvausten laskennassa käytettävä vakiojakaja (169)

Päivystysvalmius

Päivystyksellä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sopimuksen 
mukaan säännöllisen työaikansa ulkopuolella valmiudessa kut-
sun saatuaan saapumaan suorittamaan työtehtäviään.

Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle päivystys-
valmiudesta korvausta.

Päivystysvalmiudesta maksettava korvaus on:
• 50 % keskituntiansiosta, jos työntekijä on velvollinen aloitta-
maan työt viimeistään tunnin kuluttua kutsusta.
• 25 % keskituntiansiosta, jos työntekijä on velvollinen aloitta-
maan työt 2 tunnin kuluttua kutsusta.
• 10 % keskituntiansiosta, jos työntekijä on velvollinen aloitta-
maan työt viimeistään 3 tunnin kuluttua kutsusta. 

Korvaus maksetaan siltä ajalta, kun työntekijä on päivystysval-
miudessa työtä tekemättä. 

Jos päivystysvalmiudessa oleva työntekijä kutsutaan työhön, 
maksetaan palkka työhön käytetyltä ajalta tämän sopimuksen 
muiden määräysten mukaisesti. 

Päivystysvalmiudessa olevan työntekijän työhön kutsumiseen 
ei sovelleta hälytysluontoista työtä koskevia määräyksiä eikä työ-
aikalain varallaoloa koskevia säännöksiä.

Päivystysvalmiudesta on sovittava työntekijän kanssa niin 
selvästi, ettei jälkeenpäin voi syntyä erimielisyyttä tarkoitetun 
sidonnaisuuden luonteesta ja kestoajasta.

Päivystyskorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että päivys-
tyksestä ja korvauksesta on sovittu ja myös päivystysajan pituus 
määritelty. Päivystyskorvauksen suuruus (Pva) on tilanteesta riip-
puen 10–50 % korvausten laskennassa käytettävästä keskitun-
tiansiosta varallaolotunneilta (tva).

 

Pva = tva x (0.1 - 0.5) x kta tai ktakorv.

tva = varallaolotunnit
kta = keskituntipalkka
ktakorv. = eräiden korvausten laskennassa käytettävä  
keskituntiansio, kuukausipalkkainen työntekijä
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Paikallisesti voidaan päivystysvalmiudesta maksettavasta kor-
vauksesta ja sen määräytymisperusteista sopia toisin.

Päivystysaikaa ei lueta työaikaan. Mikäli työntekijä kutsutaan 
työhön päivystysaikana, lasketaan palkka työhön käytetyltä ajal-
ta normaaliin tapaan, eli esimerkiksi ylityöajalta ylityöajan palkka.  

Erityisesti on syytä huomata, että päivystysvalmius  ja hälytys-
rahasäännökset eivät voi tulla sovellettavaksi samanaikaisesti. Mi-
käli päivystämässä ollut työntekijä kutsutaan töihin, ei hänelle siis 
makseta hälytysrahaa.

Matka-ajan palkka

Työntekijä on oikeutettu saamaan matkustamiseen käytetyltä 
ajalta matka-ajan palkkaa enintään 16 tunnilta työvuorokaudessa. 
16 tunnin enimmäismäärään sisältyvät myös työkohteessa tehdyt 
työtunnit.

Työvuorokauden menetettyjä säännöllisiä työtunteja vastaaval-
ta määrältä ja vapaapäivänä tapahtuvan matkan kahdeksalta en-
simmäiseltä tunnilta suoritetaan matka-ajan korvaus seuraavasti:

           Pma = tma x kta tai ktakorv.

tma = matka-ajan palkkaan oikeuttavat tunnit
kta = tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansio
ktakorv. = eräiden korvausten laskennassa käytettävä 
keskituntiansio, kuukausipalkkainen työntekijä

Työntekijän työskennellessä palkkakauden palkalla tai 
palkkiopalkalla, jossa palkan kiinteä osa maksetaan kuten 
palkkakauden palkka.

        Pma = tma
 x [pkp + pvl + ktam]                             st

tma = matka-ajan palkkaan oikeuttavat tunnit
pkp = palkkakaudenpalkka tai palkkiopalkan kiinteä osa
pvl = palvelusvuosilisä palkkakaudelta
st = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset 
säännölliset työtunnit
ktam = muuttuvien palkanosien keskituntiansio 
(ks. tarkemmin jakso 2.6, Keskituntiansio)

Muilta osin matka-aika korvataan (enintään yhteensä 16 tuntia 
työvuorokaudessa) seuraavasti:

       Pma = tma x 0.85 x kta tai ktakorv.

tma = matka-ajan palkkaan oikeuttavat tunnit
kta = tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansio
ktakorv.= eräiden korvausten laskennassa käytettävä 
keskituntiansio, kuukausipalkkainen työntekijä

Matka-aikaa ei lueta työajaksi, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa matkan pääasiallinen tarkoitus on ollut työvälineiden, 
tarvikkeiden tai muiden työntekijöiden kuljettaminen.

Jos työntekijä esimerkiksi matkustaa aamulla komennuspaikalle 
2 tuntia, sen jälkeen tekee työtä perillä 5 tuntia ja käyttää paluu-
matkaan 2 tuntia, korvataan menetettyjä säännöllisiä työtunte-
ja vastaava matka-aika (8 tuntia + 5 tuntia = 3 tuntia) keskitun-
tiansion mukaan. Muilta matkatunneilta (4 + 3 = 1) maksetaan 
korvauksena 85 % keskituntiansiosta. 

Tehdyltä työajalta (5 tuntia) maksetaan palkka normaalisti ja 
tunnit ja maksettu palkka rekisteröidään palkkakirjanpidossa teh-
dyn työajan yhteyteen. Koska matka-aikaa ei lueta työajaksi, ei 
kyseiseltä vuorokaudelta makseta ylityökorvauksia.

Ansionmenetyksen korvaaminen koulutusajalta

Niiltä yleissopimuksen koulutusta koskevan 7. luvun mukaisilta 
kursseilta, joilta on sovittu ansionmenetyksen korvaamisesta ja 
joiden osalta on suoritettu yleissopimuksen kohdan 7.1 tarkoit-
tama toteaminen, suoritetaan keskituntiansion mukainen palk-
ka menetettyjä, säännöllisiä työtunteja vastaavilta kurssipäiviltä.

Palkkaa ei siis makseta muilta kuin työpäiviltä, vaikka kurssi-
aika käsittäisi esimerkiksi myös viikonvaihteen. Ansionmenetyk-
sen korvaus lasketaan kuten matka-ajan palkka säännöllisen työ-
ajan osalta.

Vaikka kurssipäivät olisivatkin pidempiä kuin työpäivän 
säännöllinen työaika, ei säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta 
makseta korvausta. Koska kurssiaikaa ei lueta työaikaan, 
ei vastaavaa aikaa oteta huomioon myöskään esimerkiksi 
ylityökorvauksia laskettaessa.

Ansionmenetyksen korvaus tapauksissa, joissa esimerkiksi 
pääluottamusmies on vapautettu työstä määrätunneiksi 
viikossa

Sopimuksen perusteella on eräiden tehtävien kuten ammatti-
yhdistys-, työsuojelu- tai muiden vastaavien tehtävien hoitamista 
varten järjestettävä asianomaisille henkilöille sovitulla tavalla tila-
päistä tai säännöllisesti toistuvaa vapautusta työstään. 

Tällaisten tehtävien hoitamiseen käytetty aika käsitellään työajan 
veroisena aikana muulta kuin lain edellyttämän ylityön tarkkailun 
osalta vaikka kyseessä ei olekaan työaikalain mukainen työaika. 
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Tämän mukaan muun muassa pääluottamus-  ja luottamus-
miehen luottamusmiestehtäviin käyttämä aika on heidän työ-
aikaansa. 

Ominaista tälle ajalle on, että sen jälkeen mahdollisesti tehtyä 
ylityötä ei tule merkitä tältä osin työaikalain mukaiseen ylityökir-
janpitoon. Muutoin tätä aikaa yleensä käsitellään tehtynä työaika-
na esimerkiksi keskituntiansioita laskettaessa ja palkkatilastoissa. 

Yleissopimuksen 4 luvun 1. kohdan mukaan korvaa työnantaja 
sen ansion, jonka luottamusmies menettää työaikana joko paikal-
lisissa neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa tai toimies-
saan muuten työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä.

Mikäli pääluottamusmies on vapautettu työstään säännöllises-
ti toistuvaksi määräajaksi, työnantaja korvaa hänen ansionmene-
tyksensä näiltä ajoilta.

Yleissopimuksen 4 luvun 1. kohdan ansionmenetys korvataan 
keskituntiansion mukaan eli

              P = tk x kta tai ktakorv.

tk = ansionmenetyksen korvaukseen oikeuttavat tunnit
kta = tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansio
ktakorv. = eräiden korvausten laskennassa käytettävä 
keskituntiansio

Työehtosopimuksissa on lisäksi sovittu erityisistä luottamus-
miespalkkioista. 

Erinäiset palkkiot

Edellä lueteltujen yksilöityjen palkanosien lisäksi kuuluu ”muihin 
kuin tehdyn työajan palkkoihin” vielä joukko erilaisia palkkioita. 

Nämä erilaiset palkkiot yms. voidaan jakaa kahteen pääryhmään 
sen perusteella, katsotaanko palkka maksetun henkilön työsuh-
teeseen liittyvän työn vastasuorituksena. Kannanotto tähän ky-
symykseen ratkaisee sen, luetaanko palkka TEL:n alaiseen vuo-
siansioon.

Työsuhteeseen liittyviä, työn vastasuorituksena maksettavia, 
muita kuin tehdyn työajan palkkoja ovat esimerkiksi seuraavat 
palkkiot, jotka kirjataan ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi, 
mutta ei lueta TEL-ansioon:

 
• työsuojelutoimikunnan,YT-neuvottelukunnan 
tai muut kokouspalkkiot
• aloite- ja kirjoituspalkkiot, jotka eivät liity työhön
• työsuhdekeksintöpalkkio
• lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Näissä tapauksissa palkkioiden suuruudet määräytyvät erillisten 
sopimusten mukaan. Alalla esiintyvät työnantajan palokuntien 
harjoituksiin osallistumisesta maksettavat palkkiot katsotaan 
tehdyn työajan palkoiksi.

2.8 Vapaa-ajan palkat

Erotukseksi edellä käsitellyistä palkanosista, joita vastasi jokin 
työsuoritus, puhutaan vapaa ajan palkoista. Erilaisia ”vapaa-aiko-
ja”, joilta palkkaa maksetaan, ovat esimerkiksi vuosiloma, sai-
rausaika tietyin edellytyksin ja eräät työehtosopimuksen mainit-
semat lyhyet poissaolot.

Arkipyhäkorvaus

Keskeytymättömissä ja jatkuvissa työaikamuodoissa arkipyhät ovat 
osa normaalia työaikaa ja arkipyhänä työskenneltäessä maksetaan 
suurjuhlapyhäkorvaus. Tämän vuoksi nämä työaikamuodot eivät 
kuulu arkipyhäkorvauksen piiriin.

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan 

• uudenvuodenpäivältä, 
• loppiaispäivältä, 
• pitkäperjantailta, 
• toiselta pääsiäispäivältä, 
• helatorstailta, 
• vapunpäivältä,
• juhannusaatolta, 
• jouluaatolta, 
• ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä jäljempänä mainituin 
edellytyksin arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka, mikäli maini-
tut arkipyhät muuten olisivat olleet hänen työpäiviänsä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, 
jonka 

• työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kolme (3) 
kuukautta ennen kyseistä arkipyhää, ja 

• edellyttäen, että työntekijä on ollut työssä työajan tasoittu-
misjärjestelmän mukaisesti viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja 
myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä tai toisena näis-
tä päivistä, jos poissaolo on johtunut työnantajan luvasta, lomau-
tuksesta tai poissaolo on perustunut työehtosopimuksen sisältä-
miin palkallisiin poissaoloihin. Työajan tasoittumisjärjestelmään 
merkitty työajan lyhennyspäivä sekä alkava tai päättyvä vuosi-
loma siirtävät edellisen kappaleen tarkoittamaa edellytyspäivää.

Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin silloin, kun maanan-
tain ja perjantain väliseen aikaan sijoittuva arkipyhä jää työn-
tekijän 

• vuosiloman, 
• enintään kolme kuukautta ennen arkipyhää kestäneen sairau-
den, 
• työnantajan kustantaman koulutuksen ajalle, tai 
• taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan enintään kaksi 
viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomautuksen. Mikäli lomautus 
on toteutettu vuoroviikkolomautuksena tai lyhennettyjen 
työviikkojen muodossa, täyttyy em. kahden viikon jakso kun 
varsinaisia lomautuspäiviä on tällaisen lomautusjärjestelyn 
alkamisen jälkeen kertynyt kahta viikkoa vastaava määrä.
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Vapaapäiväksi sattuvalta arkipyhältä ei arkipyhäkorvausta mak-
seta. Mikäli työntekijä on työssä edellä mainittuina päivinä, tai 
hänelle maksetaan korvausta jollakin muulla perusteella, ei ar-
kipyhäkorvausta suoriteta. Edellä olevasta poiketen maksetaan 
työaikamuodossa 36 työskentelevälle arkipyhäkorvaus maanan-
tain ja perjantain välille sijoittuvalta arkipyhältä riippumatta siitä 
onko kyseinen päivä työajan tasoittumisjärjestelmän mukainen 
työ- vai vapaapäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaiselle työntekijälle kes-
kituntiansion mukaan.

                     P = 8 x kta

Itsenäisyyspäivän palkka

Laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla  ja vapaa-
päivänä säädetään, että itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväk-
si, on työt sinä päivänä keskeytettävä kuten sunnuntaina. Mi-
käli työntekijä ei ole oikeutettu lainmukaiseen itsenäisyyspäivän 
palkkaan, maksetaan itsenäisyyspäivältä arkipyhäkorvaussään-
töjen mukaisesti.

Mikäli itsenäisyyspäivä muuten olisi työntekijän työajan tasoit-
tumisjärjestelmän mukainen työpäivä, maksetaan hänelle sa-
notulta päivältä lain nojalla töiden keskeyttämisestä huolimat-
ta täyttä työpäivää vastaava palkka. Palkan maksamisen edelly-
tyksenä päivä-, tunti- tai urakkapalkkatyötä tekevälle työnteki-
jälle on lisäksi, että

• työntekijän työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 
kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää
• hän on ollut työssä joko itsenäisyyspäivää edeltävänä 
työpäivänä tai itsenäisyyspäivää välittömästi seuraavana 
työpäivänä. 

Palkkakauden palkalla työskentelevälle työntekijälle ei itsenäi-
syyspäivän palkkaa makseta erikseen, koska se sisältyy hänen 
palkkakauden palkkaansa.

Tunti-, urakka-, osaurakka- tai palkkiopalkalla, jossa kiinteä osa 
on tuntiperusteinen, työskentelevälle työntekijälle maksetaan it-
senäisyyspäivän palkka keskituntiansion mukaan.

                    P = 8 x kta

Urakkapalkalla työskentelevälle työntekijälle voidaan vaihtoeh-
toisesti maksaa itsenäisyyspäivän palkka lain mukaisesti kuuden 
edellisen päivän keskimääräisen päiväansion mukaisena.

Itsenäisyyspäivänä työssä oleva työntekijä on oikeutettu nor-
maalin palkkansa lisäksi saamaan suurjuhlapyhäkorvauksen johon 
sisältyy sunnuntaityökorotus.

Vuosilomaan liittyvät palkat

Vuosilomaan liittyvistä käsitteistä ovat palkanlaskennan kannal-
ta tärkeimpiä vuosilomapalkka (eli lomapalkka), lomakorvaus sekä 
lomaltapaluuraha.

Lomapalkka

Vuosilomapalkka lasketaan työssäoloajan palkasta perustuen seu-
raavaan:

1. Ellei ole toisin sovittu, vuosilomapalkka on maksettava työn-
tekijälle ennen loman alkua. Paikallisesti voidaan sopia, että lo-
mapalkka kokonaan tai osa siitä maksetaan normaalina palkan-
maksupäivänä. Vuosilomapalkan maksamisrutiini poikkeaa siten 
täysin muiden palkkojen maksamisajankohdasta.

2. Vuosilomapalkka on pidettävä erillään tehdyn työajan palkas-
ta. Tämän vaatii työehtosopimuksen edellyttämän keskituntian-
sion laskenta ja palkkatilasto.

3. Vuosilomapalkat tilastoidaan omana eränään.

4. Maksaessaan lomapalkan on työnantaja velvollinen antamaan 
työntekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapalkan suuruus ja 
sen määräytymisperusteet.

Lomapalkan laskentatapa määräytyy työntekijän palkkaustavan 
perusteella. Seuraavassa käsitellään kolme eri tapausta:

 1. Tunti- ja urakka- tai osaurakkapalkalla työskentelevät 
 2. Kuukausi- tai kausipalkalla työskentelevät
 3. Kiinteällä ja muuttuvalla palkalla työskentelevät 
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1. Tunti- ja urakka- tai osaurakkapalkalla työskentelevät

Vuosilomaan liittyvien palkkaerien laskenta perustuu vuosiloma-
lakiin, sekä liittojen väliseen lomapalkkasopimukseen.

Henkilölle maksettava lomapalkka (Plo) saadaan kahden tekijän 
tulona seuraavasti:

               Plo = hkerr. x ktalo

hkerr. = tuntikerroin
ktalo = lomapalkkakeskituntiansio 

Tuntikerroin (hkerr.) saadaan työehtosopimuksen liitteenä 
olevasta lomapalkkasopimuksesta.

Vuosilomapäivien lukumäärä lasketaan siten, että työntekijällä,
jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuo-
den loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään 
vuoden, on oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä 
lomanmääräytymiskuukaudelta. Muussa tapauksessa lomaa 
ansaitaan 2 arkipäivää kuukaudelle.

Keskimääräisen tuntipalkan laskemista varten tulee loman-
määräytymisvuoden ajalta (1.4. – 31.3.) kerätä tänä aikana 
ansaittu palkkasumma sekä sitä vastaavat tehdyt tunnit.

Kyseiseen palkkasummaan tulee sisällyttää kaikki tehdyltä työ-
ajalta maksetut palkat ylityöstä ja hätätyöstä maksettuja koro-
tuksia huomioonottamatta. 

Tähän palkkasummaan sisältyvät esimerkiksi sunnuntaityö-
korotukset, viikkovapaakorvaukset, suurjuhlapyhä- ja aatto-
korvaukset sekä mahdolliset palvelusvuosilisät. Tuntisummaan 
sisällytetään kaikki tehdyt tunnit, siis sekä säännöllisenä 
työaikana että ylityönä tehdyt tunnit.

Keskimääräinen tuntipalkka saadaan siis kaavasta:

       ”loma-kta” = ktalo = Plv   yllo
                                      hlo

Plv = loman määräytymisvuodelta laskettu tehdyltä 
työajalta ansaittu rahapalkka
yllo = lomanmääräytymisvuodelta laskettu hätätyö-  
ja ylityökorotusten yhteissumma
hlo = lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen tuntien 
lukumäärä

Mikäli yrityksen palveluksessa on henkilöitä, joiden palkkauk-
sen osana on ruokaetu, tulee tämä korvata loman aikana raha-
na seuraavasti:

     Loma ajalta menetettyjen aterioiden lukumäärä 
                        x aterian käypä arvo

Edellä oleva lomapalkan laskentaa koskeva kuvaus koskee tunti-  
ja urakkapalkalla työskenteleviä henkilöitä. Niiden työntekijöiden 
osalta, joille on määritelty palkkakauden palkka, poikkeaa loma-
palkan laskenta tässä esitetystä.

2.  Kuukausi- tai kausipalkalla työskentelevät 

Palkkakauden palkkaa saavan henkilön lomapalkka määräytyy sen 
palkan mukaan, joka hänellä on lomalle lähtiessään. Vuosiloma-
lain mukaan työntekijällä, jonka palkka on sovittu viikolta tai sitä 
pidemmältä ajalta, on oikeus saada tämä palkkansa myös vuosi-
loman ajalta (VLomaL 10 §).

Vuosiloman alkaessa tai päättyessä kesken palkkakauden, tulee 
selvittää

• miten määritellään vuosilomapalkka, ja
• miten määritellään työssäolon palkka vajaalta palkkakaudelta.

Jos työntekijä ei ole vuosilomalla koko palkanmaksukauden 
aikaa, loma-ajan palkka lasketaan suhteuttaen se loma- ja 
työssäolojaksoihin siten, että se vastaa työntekijälle muutoin 
vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa. On huomioitava, että 
palkkakausien pituudet työpäivissä laskettuna vaihtelevat.

Laskennallisesti voidaan lomapalkka ja työssäoloajan palkka va-
jaalta palkkakaudelta määritellä oikein osa-ajan palkanlaskentaa 
koskevia periaatteita soveltaen. 

Tässä ei sovelleta työehtosopimuksen osa-ajan palkan 
laskentasääntöä työehtosopimuksen kohdan 19 § (kuukausipalkan 
osittaminen) eikä tässä oppaassa esitettyä kyseisen kohdan 
soveltamisohjetta.  

Vuosilomapalkkaan liittyvä osa ajan palkka lasketaan niin, että 
palkkakauden kokonaispalkasta muodostetaan osa-ajan palkka 
jakamalla kokonaispalkka palkkakauteen sisältyvien, työajan ta-
soittumisjärjestelmän mukaisien säännöllisten työtuntien tai työ-
päivien lukumäärällä. 

Lomapalkka tulee tällöin olemaan samassa suhteessa työssäolo-
ajan palkkaan kuin loma-aika on työssäoloaikaan. 

 Osa-ajan palkan laskentaa koskeville periaatteille rakentu-
van vuosilomapalkan (Plo) laskenta tapahtuu siten seuraavasti:

  Plo =
 Lpv1 + Lpv2 + ... + Lpvn x

 
[pkp + pvl]   

  
 
      Spv1     Spv1           Spvn

Lpv1, 2 ...n = Lomapäivien lukumäärä laskettuna menetettyinä
työpäivinä  palkkakautena (1, 2 ... n)
Spv1, 2 ...n = Työajan tasoittumisjärjestelmän mukainen 
säännöllisten päivien lukumäärä ao. palkkakautena (1, 2 ... n)
pkp = Palkkakauden palkka
pvl = Palvelusvuosilisä

Kaavassa on otettu huomioon myös se, että loma-ajankohta 
saattaa asettua usean palkkakauden päälle.
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Lomapalkka ja työssäolon palkka tulee yhdessä vastata henkilön 
säännönmukaista kuukausipalkkaa.

Esimerkki 17

Henkilön kuukausipalkka       2500 euroa
Heinäkuussa lomapäiviä       24 arkipäivää
Heinäkuun työpäivien määrä    23 päivää 
Loman alle jääviä työpäiviä       20 päivää
Heinäkuun työpäivien palkka    2500 / 23 = 108,70 euroa / päivä
Loman alle jäävien työpäivien 
palkka        20*108,70 euroa = 2174 euroa
Heinäkuun työpäiville 
maksettava palkka      2500-2174 = 326 euroa
Yhteensä      2500 euroa 

 

Lomapalkka voidaan vuosilomalain mukaan maksaa etukäteis-
maksuna, mutta jälkikäteen on kuitenkin aina tarkistettava, että 
se vastaa työntekijän säännönmukaista palkkaa.

Kun lomapalkka olisi edellä kuvatussa tapauksessa tarkistetta-
va osa-ajan palkan laskennan periaatteiden mukaiseksi seuraa-
van palkanmaksukauden yhteydessä, lienee käytännössä viisain-
ta laskea lomapalkka tarkkana eränä heti, kun tiedetään mihin ai-
kaan loma pidetään.

3. Kiinteällä ja muuttuvalla palkalla työskentelevät
 

Tässä jaksossa käsitellään tapauksia, joissa työntekijän palkka 
muodostuu palkkakausittain maksettavasta kiinteästä osasta ja 
muuttuvasta osasta. 

Tyypillinen tapaus on esimerkiksi sellainen, jossa työntekijä saa 
kiinteän kuukausipalkan ja muuttuva osa muodostuu vuorolisis-
tä tai mahdollisista erityisolosuhdelisistä. Vastaavasti muuttuva 
osa voi muodostua palkkakausittain vaihtelevasta palkkio-osasta.

Tässä tapauksessa lomapalkan laskentakin on kaksiosainen. Pal-
kan kiinteää osaa vastaava lomapalkka lasketaan kuten edellises-
sä jaksossa selvitettiin.

Muuttuvaa osaa vastaavan lomapalkan laskentaa varten tulee 
muodostaa eräänlainen ”muuttuvan palkanosan lomapalkka-
keskituntiansio”. Tällöin lasketaan yhteen lomanmääräytymis-
vuotena maksetut tai maksettaviksi erääntyneet muuttuvat osat 
(vuoro- ja erityisolosuhdelisät ja palkkio-osat) ja jaetaan saatu 
summa lomanmääräytymisvuonna tehtyjen työtuntien lukumää-
rällä.

Muuttuvaa palkanosaa vastaava lomapalkka saadaan sitten 
kertomalla keskituntiansio lomapalkkasopimuksesta saatavalla 
kertoimella, kuten kohdassa 1 selvitettiin.

Laskettaessa palkkiopalkalla työskentelevän työntekijän loma-
palkkaa edellä esitetyllä tavalla saatetaan joutua erittelemään 
aika-  ja palkkatietojen rekisteröintiperiaatteiden mukaisesti palk-
kiotyönä tehdyt tunnit ja niiltä maksetut palkat. Ne tulee kirja-
ta kohtaan ”Suorituspalkkatyö” eikä kiinteää osaa ja palkkio-osaa 
tule erottaa toisistaan. 

”Muuttuvan palkanosan lomapalkkakeskituntiansion” laskentaa 
varten tarvitaan kuitenkin tieto lomanmääräytymisvuoden aika-
na maksetuista palkkio-osuuksista. Tästä syystä on tarpeen pitää 
palkkakirjanpidossa erillään palkkiopalkan kiinteä ja muuttuva osa 
ja erottaa ne toisistaan esimerkiksi viitteen avulla. 

Palkkakirjanpidossa tulee molemmat palkanosat kuitenkin kirja-
ta kohtaan ”Suorituspalkkatyö” eikä kirjata kiinteää osuutta aika-
työn yhteyteen vaikka asianomaisella palkkakaudella ei palkkio-
osuutta maksettaisikaan.

Mikäli työntekijän palkkauksen osana on luontoisetu, joka ei ole 
käytettävissä työntekijän lomakautena, kuten lounasetu, tulee se 
huomioida kaikissa edellä esitetyissä tapauksissa, kuten kohdassa 
1 selvitettiin.

Lomapalkkalaskelma

Vuosilomalain 28 §:n mukaan työnantaja on lomapalkkaa 
maksaessaan velvollinen antamaan työntekijälle lomapalkkalas-
kelman, josta käyvät ilmi lomapalkan suuruus ja sen määräyty-
misperusteet.

Tunti- ja urakkapalkalla työskentelevän työntekijän lomapalkka-
laskelmaan merkitään esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja:

• lain mukaan laskettu lomanmääräytymisvuoden palkka,
• tehtyjen työtuntien lukumäärä lomanmääräytymisvuoden ai-
kana,
• edellä mainittujen tekijöiden perusteella laskettu lomanmää-
räytymisvuoden keskituntiansio,
• lomaan oikeuttavien kuukausien ja lomapäivien lukumäärä sekä 
niitä vastaava lomapalkkasopimuksen kerroin,
• tieto mahdollisesta lounasedusta ja sen arvosta, 
• vuosilomapalkan lopullinen määrä.

Kuukausipalkalla työskentelevien työntekijöiden osalta riittää 
loman pituuden lisäksi tieto siitä, miten lomapäivältä maksettu 
palkka on laskettu kuukausipalkasta ja tieto mahdollisesta 
lounasedusta ja sen arvosta.
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Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

1. Tunti- ja urakkapalkalla työskentelevät

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä lasketaan tunti- ja urakka-
palkalla työskentelevien osalta samoin kuin lomapalkka. 

Taulukosta löytyvällä kertoimella kerrotaan keskimääräinen tun-
tipalkka. Jos työntekijä on niinä kalenterikuukausina, joina työsuh-
de alkoi ja päättyi, ollut työssä yhteensä vähintään neljänätoista 
päivänä eikä siltä ajalta ole saanut lomaa tai korvausta siitä, lue-
taan tämä aika lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi lo-
manmääräytymiskuukaudeksi. 

Viimeksi mainittu tapaus koskee tilanteita, joissa työntekijän 
työsuhde on jatkunut niin lyhyen ajan, että työntekijä ei ole vielä 
kertaakaan saanut sen perusteella vuosilomaa tai lomakorvausta.

2. Kiinteällä palkkakaudenpalkalla työskentelevät

Työsuhteen päättyessä kuukausipalkkaiselle henkilölle maksetta-
va lomakorvaus lasketaan VLomaL 17 § määräysten mukaisesti. 
Lomapäivän palkka lasketaan käyttämällä viikkopalkkaisilla jaka-
jaa 6 ja kuukausipalkkaisilla jakajaa 25. 

Lomakorvaus (Plk) lasketaan tässä tapauksessa ”lomapäivien” ja 
päiväpalkan perusteella seuraavasti:

              Plk = Lpv x pkp + pvl
                                     vj

Lpv = Lomapäivien lukumäärä  
pkp = Palkkakauden palkka
pvl = Palvelusvuosilisä
vj = Vakiojakaja

Lomapäivien lukumäärällä tarkoitetaan tässä vuosilomalain mu-
kaisten lomapäivien lukumäärää.

Yhden lomapäivän palkka saadaan jakamalla palkkakauden palk-
ka vakiojakajalla (vj) seuraavasti:

• kuukausipalkka jaetaan luvulla  25
• puolen kuukauden palkka luvulla  12,5
• kahden viikon palkka luvulla  12
• viikkopalkka luvulla      6

3. Kaksiosaisella palkalla työskentelevät

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä lasketaan kaksiosaisena. 
Palkan kiinteää osaa vastaava osa lasketaan jakamalla palkka-
kauden palkka vakiotekijällä ja kertomalla saatu päiväpalkka lo-
mapäivien lukumäärällä kuten edellisessä kohdassa selvitettiin. 

Muuttuvien palkanosien osuus lomakorvauksesta lasketaan lo-
mapalkkasopimuksen tuntikertoimen ja ”muuttuvien palkan-
osien lomakeskituntiansion” tulona.

Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa

Työntekijän on mahdollista saada lomakorvaus työsuhteen kes-
täessä seuraavissa tapauksissa:

• ase- tai siviilipalveluun lähtijät 
• pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aikana 
(ks. vuosilomalain 25 ja 26 §)
• säästövapaan aikana silloin, kun työsuhde muuttuu osa-aikai-
seksi tai työntekijä lomautetaan taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä. Työntekijällä on tällöin oikeus jättää käyttämättä säästä-
mänsä vapaa (säästövapaa) ja saada tästä lomakorvaus (ks. vuo-
silomalain 27 §).

Sellaiselle työntekijälle, joka työsopimuksensa mukaan on lo-
manmääräytymisvuoden aikana ollut niin harvoina päivinä ka-
lenterikuukausittain työssä, ettei hän vuosilomalain mukaan saa 
vuosilomaa, maksetaan ”lomakorvausta työsuhteen jatkues-
sa” edellyttäen, että hän on lomanmääräytymisvuoden aika-
na ollut yhteensä työssä vähintään 6 tuntia. Lomakorvaus las-
ketaan tässä tapauksessa prosenttina lomanmääräytymisvuo-
den palkasta. 

Kun työsuhde on jatkunut lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä alle vuoden, on prosenttiluku 9, tai jos työsuhde 
on jatkunut yli vuoden, on prosenttiluku 11,5. Lomakorvaus 
on maksettava tässä tapauksessa viimeistään lomakauden 
päättyessä.

Edellisessä kappaleessa tarkoitetulle työntekijälle voidaan 
maksaa vastaava lomakorvaus myös työsuhteen päättyessä 
samoin edellytyksin.

Jos työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa 
useammassa kuin yhdessä työsuhteessa vähintään 6 tuntia 
saman kalenterikuukauden aikana, eikä hänellä muutoin ole 
oikeutta vuosilomaan tai lomakorvaukseen, maksetaan hänelle 
lomakorvauksena 9 prosenttia kalenterikuukauden aikana 
maksetusta palkasta.

Kuukausipalkkaisen työaika ja palkka muuttuvat kesken lo-
manmääräytymisvuoden

Jos työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmää-
räytymisvuoden aikana siten, että työnantaja ja työntekijä ovat 
sopineet muutoksesta, vuosilomapalkka lasketaan vuosiloma-
lain 12 § mukaisesti prosenttiperusteista lomapalkan laskenta-
sääntöä käyttäen. 

Vuosilomapalkka määräytyy osa-ajan palkan mukaan silloin, 
kun työntekijä siirtyy ennen loman alkua osa-aikaiseksi työn-
tekijäksi. 

Käytännössä tällaisen työntekijän loma-ajan palkka ei vastaa 
työntekijän nykyistä kuukausipalkkaa. Näissä tapauksissa lo-
mapalkka perustuu lomanmääräytymisvuoden työajan mukaan 
määräytyvään palkkaan. Lomanmääräytymisvuodella tarkoite-
taan vuoden pituista aikaa välillä 1.4. – 31.3.

Lomakorvaus kotityöntekijät

Kotityöntekijöille maksetaan kunkin palkanmaksun yhteydessä lo-
makorvausta ja lomaltapaluurahaa vastaavana eränä 13 %:n suu-
ruinen erillinen lisä. Mikäli työsuhde on lomanmääräytymisvuoden 
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loppuun mennessä keskeytyksettä kestänyt vähintään vuoden, on 
lisän suuruus 16,5 %.

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana, tilanteissa joissa ei ole 
vahvistettua työvuoroluetteloa 

Henkilö sairastuu kesken vuosilomansa ja pyytää vuosiloman-
sa siirtoa. Tällöin vuosilomapalkka korjataan sairausajan palkak-
si vuosilomalain mukaisten omavastuupäivien ylittävältä ajalta. 
Mikäli tällaisen vuosiloman ajalle ei ole sijoitettu työpäiviä, on 
sairausajan palkan maksamiseksi arvioitava henkilön työaika täl-
laisena aikana. 

Yksi tapa on käyttää työehtosopimuksen työaikamuodonmukaista 
keskimääräistä viikkotyöaikaa sairausajan ansionmenetyksen 
korvaamiseksi.

Lomaltapaluuraha

Työehtosopimuksen 32 §:ssä säädetyin edellytyksin vuosilomal-
taan työhön palaavalle työntekijälle suoritetaan lomaltapaluura-
hana 50 % hänen vuosilomapalkastaan. Näin lasketusta lomal-
tapaluurahasta maksetaan kuitenkin puolet ennakkona lomal-
le lähdettäessä.

                   Plpr = 0.50 x Plo

Vuosilomapalkalla (Plo) tarkoitetaan tässä vuosilomalain 
10 - 12 § mukaista palkkaa. 

Lomaltapaluuraha maksetaan myös vanhuus-, työkyvyttömyys-, 
varhennetulle vanhuus- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirty-
välle työntekijälle sekä työntekijälle, joka asevelvollisuuden suo-
rittamisen jälkeen palaa työhön palvelukseen kutsutun asevel-
vollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain edellyt-
tämällä tavalla.

Jos työntekijän määräaikainen työsuhde tai toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde muusta kuin hänestä itsestään johtuvasta syystä 
päättyy lomakauden (2.5. – 30.9.) aikana, maksetaan hänelle 
lomaltapaluuraha kesken jääneen tai kokonaan pitämättä olevan, 
edellisen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä ansaitun 
kesäloman osalta. 

Esimerkki 18
Lomapalkan ja lomaltapaluurahan laskeminen

Työntekijä pitää vuosilomansa 22.6. –18.7. (kesäkuussa oli 21 
työpäivää ja heinäkuussa 22 työpäivää, joista loma-ajalle sijoittuu 
kesäkuussa 7 työpäivää ja heinäkuussa 13 työpäivää) ja 
14. - 19.12. (joulukuussa oli 22 työpäivää, joista loma-ajalle si-
joittuu 5 työpäivää), vuosilomapäiviä 30.

A. Työntekijä työskentelee tunti-, urakka- 
tai osaurakkapalkalla, loma-kta = 20 euroa

vuosilomapalkka = tuntikerroin x loma-kta
  = 222,4 x 20 = 4 448,00
koko lomalta-      
paluuraha = 0,5 x vuosilomapalkka = 0,5 x 4 448  
  = 2 224,00
 
Lomapalkkaa ei pidä laskea erikseen jokaista loman osaa varten, 

vaan se voidaan laskea tarkkaan yhdellä kerralla. Mikäli loma jae-
taan, maksetaan kulloinkin annettua loman osaa vastaava palk-
ka. Esim. talvilomapalkka on

 6   x koko lomapalkka.
30

B. Työntekijä työskentelee kiinteällä palkkakauden palkalla, 
kuukausipalkka 2 300 euroa, 
palvelusvuosilisä 17 euroa/kuukausi

vuosilomapalkka   lomaan sisältyvien työpäivien palkka
lomajaksoilta = (osa-ajan palkka) kesä-, heinä-  
   ja joulukuussa

lomapalkka   7 
kesäkuussa = 21   

x
 
[2 300 + 17] = 772,33

lomapalkka  13
heinäkuussa = 22   

x [2 300 + 17] = 1 369,14

lomapalkka    5 
joulukuussa = 22  

x [2 300 + 17] = 526,59

koko lomalta-
paluuraha = 0,5 x lomapäivien lkm x päiväpalkka

  = 0,5 x 30  x   
2300 + 17 

  =  1 390,20
              

25
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palkan kanssa täydet palkkaedut. Määräystä sovelletaan myös nii-
hin, jotka pelastuslain nojalla koulutetaan väestönsuojelun eri-
koistehtäviin.

Tunti-, urakka- tai osaurakkapalkalla työskenteleville työntekijöil-
le maksetaan palkka näissä tapauksissa keskituntiansion mukaan.

                    Ppo = tpo x kta

tpo   = ne poissaolotunnit, joilta ansionmenetys korvataan

Palkkakauden palkalla tai kaksiosaisella palkalla, jossa kiinteä osa 
on palkkakauden palkka, tulee ansionmenetyksen korvaus laskea 
osa-ajan palkan tavoin ja mahdolliset palkan muuttuvat osat kor-
vataan muuttuvien palkanosien keskituntiansion (ktam) mukaan 
(ks. jakso 2.11 ”Keskituntiansio”).

 
            Ppo = tpo  x        pkp + pvl

                             [st + svt + kta
m

]

pkp = kuukauden palkka tai kaksiosaisen palkan kiinteä osa
pvl= palvelusvuosilisä palkkakaudelta
st = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset työtunnit
svt = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisiin vuorovapai-
siin keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sisältyvät tunnit
ktam = muuttuvien palkanosien keskituntiansio

C. Työntekijä työskentelee kaksiosaisella palkalla, kiinteä osa 
2 300 euroa/kk, muuttuvien palkanosien loma-kta 
10,00 euroa/t, palvelusvuosilisä 17 euroa/kk

vuosiloma- = lomaan sisältyvien työpäivien palkka
palkka  (osa-ajan palkka) kesä-, heinä-  ja   

  joulukuussa + muuttuvaa palkanosaa  
  vastaava osuus (muuttuvat  palkanosat 
  yhteensä = 222,4 x 10,00 = 2224,00)

lomapalkka     7       6  
kesäkuussa = 21  

x [2300 + 17]
 + 30  x 4 448,00 = 1 661,93

lomapalkka         13     18   
heinäkuussa = 22  

x [2300 + 17]
 + 30  

x 4 448,00
 = 4 037,94

lomapalkka          5       6   
joulukuussa = 22 

x [2300 + 17] 
+ 30  

x 4 448,00 = 1 416,19

koko lomalta-  =0,5 x lomapäivien lkm x päiväpalkka
paluuraha  (kiinteä osa)

+ 0,5 x tuntikerroin x muuttuvien palkanosien loma-kta

  = 0,5 x 30 x   2300 +17 + 0,5 x 222,4 x 10,00 
               25

  = 1 390,20 + 1112,00 = 2 502,20

Palkanmaksu työehtosopimusten mukaisissa poissa-
olotilanteissa

Työehtosopimuksessa on lueteltu joukko erilaisia tapauksia, jol-
loin henkilö on oikeutettu saamaan vapaata ja myös aiheutunut 
ansionmenetys korvataan.

Tällaisia tapauksia ovat:

• valtiollisten ja muut vaalilautakuntain kokoukset
• oma 50- ja 60-vuotispäivä
• ansionmenetys kutsunta-ajalta
• reservin kertausharjoitukset**
• läheisen omaisen hautauspäivä / uurnanlaskupäivä
• oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröintipäivä
• lakisääteiset lääkärintarkastukset*
• sairauden toteamiseksi välttämätön lääkärintarkastus*
• äitiysrahan saamiseksi välttämätön lääkärintarkastus*
• synnytystä edeltävät lääketieteelliset 
   tutkimukset tietyin edellytyksin
• työhöntulotarkastus työsuhteen alkaessa
• alle 10-vuotiaan lapsen sairaus
• äkillisen työkyvyttömyyteen johtavan hammassairauden hoito

* Edellä olevat erät voivat liittyä sairausajan palkkaan.
** Työnantaja maksaa työntekijälle reservin harjoitusten ajalta 
palkkaa siten, että työntekijä saa valtion maksaman reserviläis-
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Sairausajan ja tapaturma-ajan palkka

TES:n mukaan työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palk-
kaa, jos työntekijä on estynyt suorittamasta työtä sairauden tai 
tapaturman vuoksi eikä ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä kevyt-
mielisellä elämällä, tahallisesti tai muulla törkeällä tuottamuksella.

Sairausajan palkkaa maksetaan toisen sellaisen päivän alusta, 
joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä tai työehto-
sopimuksen tarkoittama työajan lyhennyspäivä. Maksuajanjakson 
pituus määräytyy työsuhteen kestoajan perusteella seuraavasti:

Työsuhde jatkunut yhdenjaksoisesti           Ajanjakson pituus
ennen työkyvyttömyyden alkua          kalenteripäivinä

vähintään 1 kk, mutta alle 3 vuotta  28 päivää
3 vuotta, mutta alle 5 vuotta  35 päivää
5 vuotta, mutta alle 10 vuotta  42 päivää
10 vuotta tai kauemmin   56 päivää

Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa 
ennen kuin työsuhde on jatkunut yhden kuukauden, maksetaan 
sairausajan palkkana 50 % työntekijän henkilökohtaisesta aika-
palkasta, kuitenkin enintään niiltä työajantasoittumisjärjestelmän 
mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän 
ja sen jälkeisen 9 arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. 

Sairausajan palkka maksetaan myös karenssipäivältä, mikäli

• työntekijän työsuhde ennen työkyvyttömyyden alkua on yh-
denjaksoisesti kestänyt vähintään 6 kuukautta, tai
• sairauden aiheuttama työkyvyttömyys on jatkunut kauemmin 
kuin sairastumispäivän ja seitsemän seuraavaa arkipäivää, tai
• mikäli työkyvyttömyys on aiheutunut työtapaturmasta

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa kesken työpäivän tai -vuo-
ron, maksetaan hänelle palkkaa työpäivän tai -vuoron loppuun.

Mikäli työkyvyttömyys aiheutuu työnantajan työssä sattuneesta 
tapaturmasta, maksetaan sairausajan palkkaa ensimmäisestä 
sellaisesta työkyvyttömyyspäivästä lukien, joka olisi ollut 
työntekijän työpäivä.

Työntekijän ollessa saman sairauden vuoksi toistamiseen työ-
kyvytön määräytyy työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvol-
lisuus työehtosopimuksen mukaisesti. 

Mikäli saman sairauden uusiutumiseen on kulunut enintään 
30 päivää siitä päivästä, jolloin viimeksi suoritettiin sairaus-
päivärahaa tai työnantaja maksoi sairausajan palkkaa, aloite-
taan sairausajan palkan maksaminen heti ensimmäisenä täy-
tenä sairauden uusiutumispäivänä, jos edellä mainitut ajan-
jaksot eivät vielä ole täyttyneet. 

Sairausajan palkan maksamista jatketaan tässä tapaukses-
sa kunnes mainitut kalenterille asetetut ajanjaksot ovat täyt-
tyneet. 

Edellä esitetyn mukaisesti ei siis mainittujen sairausajan pal-
kanmaksuajanjaksojen tarvitse saman sairauden uusiutuessa 
olla yhdenjaksoisia. 

Ajanjakso voi koostua useammasta edellä mainituin tavoin 
huomioon otettavasta työkyvyttömyysjaksosta, joihin yhteen-
laskettuna sisältyy yhteensä edellä esitetyt määrät kalenteri-
päiviä.

Jos henkilö sairastuu uudelleen samaan sairauteen 30 kalen-
teripäivän kuluessa, käsitellään poissaoloja yhtenä sairautena.   

Tunti-, urakka- ja osaurakkapalkalla työskenteleville työn-
tekijöille maksetaan sairausajan palkka keskituntiansion mu-
kaan. Palkkakauden palkalla työskenteleville keskituntiansion 
käyttäminen tässä yhteydessä ei aina johda oikeudenmukai-
seen lopputulokseen. 

Sairausajan palkka tuleekin näissä tapauksissa laskea osa-
ajan palkkana (katso kuukausipalkan osittaminen 2.2.).   

Tällöin palkkakauden palkka jaetaan tehdyltä työajalta 
maksettavaan ja muilta ajoilta maksettavaan osaan. Mikäli 
työntekijän palkka on kaksiosainen, lasketaan muuttuvien 
palkanosien keskituntiansion mukaan näitä palkanosia vastaava 
sairausajan palkka kuten tuntipalkalla työskenteleville.

                     Psa = tsa x kta

tsa = sairausajan palkkaan oikeuttavien tuntien lukumäärä
kta = keskituntiansio

tai

              Psa = tsa x [pkp + pvl ]                                 st + ktam 

pkp = kuukauden palkka tai kaksiosaisen palkan kiinteä osa
pvl = palvelusvuosilisä palkkakaudelta
st = työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiset työtunnit
ktam = muuttuvien palkanosien keskituntiansio
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Työnantajalla on oikeus saada korvausta tai vähentää sai-
rausajan palkasta enintään maksamaansa määrään asti se, mitä 
työntekijä samalta ajanjaksolta saa korvausta muualta (sai-
rausvakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen päivärahat), ei kui-
tenkaan työntekijän yksityisistä vakuutuksista tai vastaavista.

Sairausajan palkanmaksun edellytyksenä on, että työnantaja 
hyväksyy sitä varten annetun selvityksen.

Yksityiskohtaiset määräykset ansion menetyksen korvaamisesta 
sairauden toteamiseksi välttämättömien lääkärintarkastusten 
johdosta sekä lisäksi mahdollisten muiden korvauserien 
suorittamisesta lakisääteisten lääkärintarkastusten johdosta 
ovat työehtosopimuksessa.

Työnantaja korvaa säännöllisen työajan ansion, jonka 
työntekijä menettää työhön liittyvissä lakisääteisissä tai 
työnantajan määräämissä terveystarkastuksissa tai niihin 
liittyvissä matkoissa.

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuu-
kautta ennen synnytystä, maksetaan äitiysvapaan ajalta palk-
kaa työehtosopimuksen 26 § 1. kohdan mukaisten ajanjaksojen 
ajalta työsopimuslain 4. luvun 1 § perusteella tulevan äitiysva-
paan alkamispäivästä lukien.

Kuuden (6) päivän isyysvapaajaksolta työntekijälle maksetaan 
säännöllisen työajan palkka. Isyysajan palkan maksussa nou-
datetaan samoja säännöksiä kuin äitiysvapaan palkan maksa-
misessa.

Ansionmenetyksen korvaaminen määräytyy työehtosopimuk-
sen mukaisen keskituntiansion perusteella.

2.9 Luontoisedut

Työsopimuslain mukaan palkka voidaan maksaa rahana tai luon-
toisetuina. Näin ollen luontoisetu on palkkaa ja sisältyy käsittee-
seen ennakonpidätyksen alainen palkka. 

Luontoisedut arvioidaan rahaksi eri käyttötarkoituksia varten 
eri perusteiden mukaan: ennakonpidätyksen alaisen palkan 
laskemiseksi verohallituksen päätöksen mukaan sekä käyvän arvon 
mukaan. Luontoisedun raha-arvo sisältyy niihin tietoihin, joiden 
on käytävä ilmi palkkalaskelmasta.

Luontoisedut voidaan jakaa kiinteisiin ja muuttuviin luon-
toisetuihin. Ensin mainittuja ovat etuudet, joiden raha-arvo palk-
kakausittain on vakio, esimerkiksi asuntoetu. Muuttuvasta luon-
toisedusta voidaan puhua silloin, kun etuuden raha arvo vaih-
telee palkkakausittain, esimerkiksi autoetu, jonka arvo perustuu 
ajettuihin kilometreihin.

2.10 Korvausluonteiset erät

Edellä käsiteltyjen varsinaisten palkkaerien lisäksi maksetaan eri-
laisia korvauksia, joita ei pidetä palkkana. Näistä eristä ei suorite-
ta ennakonpidätystä eikä niitä lueta ennakonpidätyksen alaiseen 
palkkasummaan verottajan hyväksymään rajaan saakka. 

Kyseisistä eristä ovat tärkeimmät:

• päivärahat
• ateriakorvaus
• korvaus oman auton käytöstä
• matka- ja majoituskustannusten korvaukset
• tulon hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset

Näiden erien laskennallinen käsittely ei yleensä niiden maksa-
misvaiheessa muodostu ongelmaksi. Päivärahoja ja ateriakor-
vausta maksettaessa kerrotaan korvattavien päivien lukumää-
rällä työehtosopimuksessa määrätty päiväraha tai ateriakorvaus. 

Jos työnantajan maksamat korvaukset ovat verottajan vahvis-
tamia määriä suuremmat, katsotaan ylittävä osa korvaukses-
ta työntekijän palkaksi, josta on toimitettava ennakonpidätys.

Matkoihin liittyvät korvausluonteiset erät voidaan maksaa 
henkilölle periaatteessa kahdella eri tavalla:

• palkanmaksusta täysin erillisenä maksutoimenpiteenä
• muun palkan ja palkanmaksun yhteydessä palkkakausittain.

Kumpikin maksutapa edellyttää kuitenkin, että korvaukset ovat 
vuosittaista verotusta varten rekisteröitävä veroviranomaisten 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Säännöt ilmenevät vero-
hallinnon ohjeista www.vero.fi. 

Nämä tiedot rekisteröidään palkkakirjanpidon yhteydessä. 

2.11 Keskituntiansio

Yrityksissä, joissa peruspalkka tai ansion menetyksen 
korvaaminen on laskettavissa yksinkertaisemmin esimerkiksi 
siitä syystä, että yrityksen käytössä on pelkästään aikapalkka, 
ei ole velvollisuutta ottaa käyttöön seuraavassa kuvattavaa 
keskituntiansiota. Tällöin esimerkiksi ylityötilanteessa korotetaan 
kaikkia palkan osia.

Keskituntiansio lasketaan jäljempänä määritellyllä tavalla joko 
edelliseltä tilikaudelta tai edelliseltä vuosineljännekseltä. Mikäli 
se muodostuu pienemmäksi kuin työntekijän henkilökohtainen 
tuntipalkka, käytetään laskentatekijänä kuitenkin keskituntian-
sion sijasta henkilökohtaista tuntipalkkaa.

Tuntipalkalla työskentelevälle työntekijälle lasketaan vain yksi 
keskituntiansio (kta), jota käytetään kaikissa tilanteissa, joissa 
sitä työehtosopimusten mukaan on käytettävä. 

Sen sijaan kuukausipalkalla työskentelevälle työntekijälle 
joudutaan, kuten myöhemmin tarkemmin selvitetään, laskemaan 
eri käyttötarkoituksia varten kaksi erilaista keskituntiansiota. 

Toista (ktayl) käytetään ylityöstä maksettavan palkan, sun-
nuntaityökorotusten ja viikoittaisella vapaa-ajalla työskentelyn 
korvausten laskemiseen ja toista (ktakorv) palkan maksamiseen 
eräissä työehtosopimusten määrittelemissä tilanteissa, kuten 
esimerkiksi maksettaessa korvausta matka-ajalta ja päivystys-
valmiudesta.
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Keskituntiansion käyttö

Keskituntiansiota käytetään tuntipalkkaisten työntekijöiden pe-
ruspalkkana työehtosopimuksessa mainittuja palkan korotusosia, 
kuten esimerkiksi yli- ja sunnuntaityökorotuksia laskettaessa. 

Keskituntiansiota käytetään lisäksi sekä tuntipalkkaisilla että 
kuukausipalkkaisilla työntekijöillä tapauksissa, joissa työehtoso-
pimus velvoittaa ansion menetyksen korvaamiseen.

Työntekijälle laskettua keskituntiansiota käytetään laskentate-
kijänä palkan ja korvausten maksamiseen vain työehtosopimuk-
sen määrittämissä tapauksissa:

1. ”Normaalin” palkan sijaan maksettava palkka

Laskentaperuste: kta tai ktakorv

• urakan keskeytys
• luottamusmiestehtävien hoito

2. Ansion menetyksen korvaaminen säännöllisen työajan 
tasoittumisjärjestelmän mukaiselta ajalta. 

Palkkakauden palkalla työskenteleville työntekijöille nämä ansion 
menetyksen korvaukset lasketaan osa-ajan laskentasääntöjen 
mukaisesti. Mahdolliset muuttuvat palkanosat korvataan 
muuttuvien palkanosien keskituntiansiolla (ktam).

Laskentaperuste: kta tai osa-ajan palkka + ktam

• matka-ajan korvaus
• kotimatkat pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna säännöllise-
nä työaikana matkustaessa 
• valtiollisten ja muiden tällaisten vaalilautakuntien kokoukset
• oma 50- ja 60-vuotispäivä
• kutsuntapäivän palkka
• kutsuntaan liittyvä erillinen lääkärintarkastus
• reservin kertausharjoitukset
• läheisen omaisen hautajaispäivä 
• oma vihkipäivä
• alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen
• sairausajan palkka, isyys- ja äitiysvapaan palkka
• lakisääteiset lääkärintarkastukset
• sairauden toteamiseksi välttämätön lääkärintarkastus
• äitiysrahan saamiseksi välttämätön lääkärintarkastus
• synnytystä edeltävät lääketieteelliset tutkimukset
• työhöntulotarkastus työsuhteen alkaessa
• äkillisen hammassairauden hoitotoimenpide
• ansionmenetys koulutusajalta

3. ”Normaalin” palkan lisäksi maksettavat erät

Laskentaperuste: kta tai ktayl.

• ylityön korotusosa
• vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen työehtosopimusten 
mukaisten viikkoylityösäännösten mukaan 
• sunnuntaityön korotusosa
• viikkovapaakorvaus
• suurjuhlapyhäkorvaus
 

4. Muun kuin tehdyn työajan palkan maksaminen

Huom! Kohdan 2 sisältämät erät lukeutuvat myös ns. ”Muun kuin 
tehdyn työajan palkkoihin”. 

Laskentaperuste: kta tai ktakorv.

• päivystysvalmiudesta maksettu korvaus
• matka-ajan korvaus (kta tai 85 % kta:sta)
• kotimatkat pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna vapaa-aikana 
matkustettaessa
• arkipyhäkorvaukset
• itsenäisyyspäivän palkka
 

Tunti- palkkio- ja urakkapalkkainen työntekijä

Työntekijän säännöllisen työajan keskituntiansio lasketaan siten, 
että 

• hänen laskentajakson aikana aika-, urakka- sekä osaurakka  ja 
palkkiotyössä työajalta saamansa ansio 
• palvelusaikalisät
• erityisolosuhdelisät 
• vuorotyölisät 

joista vähennetään

• ylityökorvaukset
• sunnuntaityökorotukset
• suurjuhlapyhä- sekä suurjuhlapyhän aaton korvaukset 

ja nämä jaetaan laskentajakson aikana tehtyjen työtuntien ko-
konaismäärällä.

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä ja jatkuvaa 1- ja 2-vuorotyö-
tä tekevän työntekijän keskituntiansiota laskettaessa ei tämän 
ansiosta kuitenkaan vähennetä sunnuntaityökorotuksia.

Palkkasummaan eivät siis sisälly yli- ja sunnuntaityökorotuk-
set, suurjuhlapyhäkorvaukset, viikoittaisella vapaa-ajalla tehdyn 
työn korvaukset, eivätkä muut palkat, jotka eivät ole tehdyn työ-
ajan palkkoja kuten hälytysraha, päivystysvalmiudesta makset-
tu korvaus, matka-ajan palkat, vuosilomaan liittyvät palkat sekä 
muut vastaavat.

  tehdyn työajan palkkasumma ilman
  Kta =      yli  ja sunnuntaityökorotuksia           
                  tehdyt tunnit

Näin laskettua keskituntiansiota käytetään tuntipalkkaisilla 
työntekijöillä kaikissa tilanteissa, joissa työehtosopimukset 
edellyttävät keskituntiansion käyttöä.
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Kuukausipalkkainen työntekijä

Kuukausipalkalla tai kaksiosaisella (kuukausipalkka ja muuttu-
vat palkanosat) palkalla työskenteleville työntekijöille tulee työ-
ehtosopimuksen mukaisesti laskea eri käyttötarkoituksia varten 
kaksi erilaista keskituntiansiota. 

Toista (ktayl) käytetään yli- ja sunnuntaityökorotusten sekä 
viikoittaisena vapaa-aikana työskentelystä korvaamisen 
laskennassa ja toista (ktakorv.) eräitä työehtosopimuksissa 
mainittuja korvauksia laskettaessa.

Kuukausipalkkaisen työntekijän keskituntiansiota laskettaessa 
kiinteää kuukausipalkkaa vastaava keskiansio saadaan laskemal-
la yhteen laskenta-ajanjaksolta työntekijälle maksettavaksi sovi-
tut kuukausipalkat palvelusaikalisineen ja jakamalla saatu palk-
kasumma tuntimäärällä, joka keskeytymättömässä kolmivuoro-
työssä on 155 ja muissa työaikamuodoissa 159.

Jos työntekijän palkkaan sisältyy muuttuvia palkanosia, 
esimerkiksi palkkio-osuuksia tai tuntiperusteisia lisiä, lasketaan 
näitä vastaava keskituntiansioosa tuntipalkkaiselle työntekijälle 
määritellyllä tavalla.

Kiinteällä kuukausipalkalla työskentelevän työntekijän keski-
tuntiansio lasketaan jakamalla käytössä olevan laskentajakson 
kiinteiden palkanosien palkkasumma työehtosopimuksissa so-
vittujen vakiotekijöiden avulla seuraavasti:

Palkkasumma

Molempien keskituntiansioiden laskennassa tarvittava palkka-
summa muodostetaan samalla tavalla laskemalla yhteen lasken-
tajaksolta sovitut kiinteät kuukausipalkat ja palvelusvuosilisät.

Jakaja

Yli- ja sunnuntaityökorotusten sekä viikkolepokorvausten 
laskennassa käytettävää keskituntiansiota (ktayl) laskettaessa 
käytetään jakajana työehtosopimusten 11 §:ssä mainittua 
kuukausipalkan vakiojakajaa vtyl, jonka suuruus päivä-
, kaksivuoro- sekä keskeytyvässä kolmivuorotyössä on159 ja 
keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 155.

Laskentakaavat ovat siis seuraavat:

           [pkp1 + pvl1] + [pkp2 + pvl2] +... [pkpn + pvln] 
 Ktayl =                        n x vtyl

      ja

            [pko1 + pvl1] + [pkp2 + pvl2] +... [pkpn + pvln] 
 Ktakorv. =                        n x vkorv.

pkp = palkkakauden palkka
pvl = palvelusvuosilisä palkkakaudelta
n = palkkakausien lukumäärä laskenta ajanjaksolla
vtkorv. = eräiden muulta kuin tehdyltä työajalta 
maksettavien korvausten laskennassa käytettävä 
vakiojakaja (155 tai 159)

Muuttuvien palkanosien kta

Mikäli palkka on kaksiosainen, eli siihen kiinteän kausipalkan 
lisäksi sisältyy myös muuttuvia palkanosia, tulee myös nämä ottaa 
mukaan keskituntiansioita laskettaessa. Voidaan puhua erityisestä 
muuttuvien palkanosien keskituntiansiosta (ktam).

Tämän keskituntiansion laskennan perustana oleva palkkasum-
ma saadaan laskemalla yhteen laskenta ajanjaksolta ansaitut 
vuorotyölisät, ilta- ja yötyölisät, palkkiopalkan muuttuvat osat 
ja mahdolliset erityisolosuhdelisät. Jakajana käytetään laskenta- 
ajanjakson aikana tehtyjen todellisten työtuntien määrää.

         Ktam = muuttuvat palkanosat 
                        tehdyt tunnit

Kaksiosaisella palkalla työskentelevän kuukausipalkkaisen työn-
tekijän keskituntiansiot lasketaan siis kahden eri ”keskitunti-
ansion” summana seuraavilla kaavoilla:
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 Ktayl =

 Ktakorv.=

       [pkp1 + pvl1] + [pkp2 + pvl2] +.. [pkpn + pvln] + ktam 
                             n x vtyl

                                           ja

      [pkp1 + pvl1] + [pkp2 + pvl2] +.. [pkpn + pvln] + ktam 
                             n x vtkorv.

pkp = palkkakauden palkka
pvl= palvelusvuosilisä palkkakaudelta
n = palkkakausien lukumäärä laskenta ajanjaksolla
vtyl = ylityöajan palkan sekä sunnuntaityökorotusten viikoittai-
sena vapaa-aikana työskentelyn korvausta laskennassa käytet-
tävä vakiojakaja
vtkorv. = eräiden muulta kuin tehdyltä työajalta maksettavien kor-
vausten laskennassa käytettävä vakiojakaja (155 tai 159)

 

Keskituntiansion käyttöajanjakso

Vuosineljänneksiin perustuvia keskituntiansioita käytetään 
seuraavasti:

• helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana edellisen vuoden IV vuosi-
neljänneksen keskituntiansiota,
• touko-, kesä- ja heinäkuun aikana vuoden I vuosineljänneksen 
keskituntiansiota,
• elo-, syys- ja lokakuun aikana vuoden II vuosineljänneksen kes-
kituntiansiota, sekä
• marras-, joulu- ja tammikuun aikana III vuosineljänneksen kes-
kituntiansiota.

Uuden keskituntiansion käyttöönottoajankohta määräytyy palk-
kakausien sijoittumisen mukaan kuten laskentaneljänneksenkin 
määräytyminen.

Tässä kohdassa mainitut kuukausijaksot ja vuosineljännekset 
lasketaan alkaviksi ja päättyviksi tilikausien mukaan siten, että tili-
kauden jakautuessa kahdelle yllämainituista kuukausijaksoista tai 
kahdelle vuosineljännekselle, tilikausi luetaan siihen jaksoon, jolle 
jakaantuu suurempi määrä säännöllisiä työtunteja.

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä sekä jatkuvaa 
1- ja 2- vuorotyötä tekevät työntekijät

Näiden työntekijöiden keskituntiansion laskenta poikkeaa edel-
lä esitetystä vain laskennan perusteena olevan palkkasumman 
osalta. Näissä työaikamuodoissa tulee palkkasummaan ottaa 
mukaan myös säännölliseltä työajalta maksetut sunnuntaityö-
korotukset.  

On syytä huomata, että kyseisessä tapauksessa tulee työnte-
kijälle maksetuista suurjuhlapyhäkorvauksista ”toinen 100 %” 
ottaa palkkasummaan mukaan sunnuntaityökorotuksena, mikä-
li suurjuhlapyhänä tehty työ on työntekijän säännöllisenä työ-
aikana tekemää työtä.

Keskituntiansioiden laskentakaavat ovat periaatteessa samat 
kuin edellä on esitetty. Laskentakaavoihin sisältyviin palkkasum-
miin sen sijaan on lisättävä säännölliseltä työajalta maksetut 
sunnuntaityökorotukset seuraavasti:

• Tunti-, urakka- ja osaurakkapalkalla työskentelevälle työnteki-
jälle korotukset lisätään jaettavana olevaan laskenta-ajanjakson 
tehdyn työajan palkkasummaan.

• Kiinteällä kuukausipalkalla tai kaksiosaisella palkalla työs-
kentelevälle työntekijälle sunnuntaityökorotukset huomioidaan 
muuttuvien palkanosien keskituntiansion (ktam) palkanosien kes-
kituntiansion laskennassa tarvittavaan palkkasummaan. Kiinteitä 
palkanosia vastaavaan keskituntiansioon se ei aiheuta muutoksia.

Keskituntiansion kohtuullistaminen

Jos työntekijälle ei voida määrittää keskituntiansiota edelli-
sen palkkakauden tai edellisen vuosineljänneksen mukaan esi-
merkiksi pitkäaikaisen sairausloman, äitiysloman, vuorottelu-
vapaan, vähäisten työtuntien tai muun vastaavan syyn johdos-
ta, käytetään keskituntiansion määrittelyyn edellisen kokonai-
sen palkkakauden keskituntiansiota mahdollisilla yleiskorotuksil-
la korotettuna tai vastaavan työntekijäryhmän voimassaolevaa 
keskituntiansiota.

Samoin voidaan menetellä, jos henkilökohtainen keskituntian-
sio poikkeaa kohtuuttomasti ja aiheettomasti ilman noudatet-
tuun työaikamuotoon (esimerkiksi vuorottajat ja tuuraajat), työ-
tehtävään tai suorituspalkkatyöhön liittyvää perustetta vastaa-
van työntekijäryhmän voimassaolevasta muuttuvien palkanosien 
(esimerkiksi vuorolisät, jatkuvan ja keskeytymättömän sunnuntai-
työkorvaukset) keskituntiansiosta.

 I neljännes                                               II neljännes

tammi            helmi            maalis            huhti             touko             kesä             heinä

               Kta:n laskenta-                   Kta:n laskenta-                     Kta:n käyttö
                  perusteet                                 aika              

Keskituntiansiota käytetään laskentatekijänä kolmen kuukauden ajan yhden kuukauden kuluttua neljänneksen päättymisestä.
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3. PALKAN MAKSAMINEN

Kemianteollisuuden työehtosopimuksissa on sovittu, että palk-
ka maksetaan sovittuina palkanmaksupäivinä vähintään kaksi 
kertaa kuukaudessa. Mikäli työpaikalla siirrytään kuukausipalk-
kaan 19 §:n mukaisesti, voidaan palkka maksaa kerran kuukau-
dessa. Jos palkanmaksupäivä sattuu sunnuntai- tai juhlapäiväk-
si, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä.

Työntekijälle on palkanmaksun yhteydessä annettava palkka-
laskelma kirjallisesti tai sähköisesti. Palkkalaskelmassa on suo-
siteltavaa eritellä työtunti- ja palkkatiedot siten, että työnteki-
jä voi niiden perusteella itse tarkistaa saamansa palkan oikeel-
lisuuden.

Ennen siirtymistä sähköiseen palkkalaskelmaan, työnantaja 
tiedottaa muutoksen ajankohdasta ja huolehtii, että työntekijä 
osaa ja pystyy tulostamaan tarvittaessa palkkalaskelman. Muus-
sa tapauksessa palkkalaskelma annetaan kirjallisesti.

Palkkatodistus

Työsopimuslain 2. luvun 16 §:n mukaan työnantajan on annet-
tava pyynnöstä viipymättä palkkatodistus.

Palkkatodistukseen merkitään:

Työnantajaa koskevat tiedot
• nimi
• toimipisteen sijaintikunta

Palkansaajaa koskevat tiedot
• nimi
• syntymäaika
• ammatti- tai virkanimike
• työsuhteen alkamis-/ päättymispäivä

Palkkatiedot
• maksettu ennakkopidätyksen alainen palkkakertymä
• edelliseltä kalenterivuodelta
• kuluvalta kalenterivuodelta
• viimeiseltä palkanmaksukaudelta
• palkanmaksukausi
• viimeiseltä palkanmaksukaudelta toimitettu ennakonpidätys
• vuoro- ja muut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
• lomarahat ja lomakorvaukset

Erillistä palkkatodistusta ei tarvitse antaa, jos vaadittavat tie-
dot käyvät ilmi esimerkiksi työntekijöille annettavasta palkkalas-
kelmasta tai vastaavasta.

•••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••

Varsinaista palkkaa koskeviin saataviin sovelletaan työsopimus-
lain 13  luvun 9§:ssä määriteltyä 5 vuoden vanhenemisaikaa työ-
suhteessa ja 2. vuoden vanhenemisaikaa työsuhteen päätyttyä.

Vuosilomaetuuksia sekä ylityö- ja muita jäljempänä mainittuja 
korvauksia koskevat vanhentumisajat on säädelty asianomaises-
sa erityislainsäädännössä seuraavasti:

4.1 Varallaolo/päivystysvalmius, 
viikoittaisena vapaa-aikana työskentely, 
yli- ja hätätyö, sunnuntaityö

Oikeus raukeaa, ellei kannetta työsuhteen jatkuessa ole nostettu 
2 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona oi-
keus niihin syntyi (Työaikalaki 8 luku 38 §).

Työsuhteen päätyttyä kanne on pantava vireille kahden vuo-
den kuluessa siitä, kun työsopimuksen päättäminen on toimitettu.

4.2 Vuosilomapalkka, lomakorvaus
ja lomaltapaluuraha

Oikeus vuosilomapalkkaan ja lomakorvaukseen sekä lomaltapa-
luurahaan raukeaa, ellei kannetta ole nostettu 2 vuoden kulues-
sa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma 
olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava (Vuosilomala-
ki 34 §, KKO 1997:120).

4. PALKKASAATAVIEN VANHENEMINEN •••••••••••••
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5.1 Työsuhteen päättyminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan työsopimus-
lain mukaan päättää työnantajan tai työntekijän suorittamal-
la irtisanomisella. Tällöin työsopimus päättyy voimassa olevien 
irtisanomisaikojen kuluttua. Irtisanomisajat määräytyvät työ-
suhteen keston perusteella ja ne on kussakin tapauksessa erik-
seen tarkistettava.

Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan tai so-
vitun työtehtävän päättyessä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja määräaikainen työ-
sopimus voi työsopimuslain mukaan päättyä myös purkamalla 
tai purkautumalla, jolloin työsuhde päättyy välittömästi. Myös 
koeaikapurkutapauksessa työsuhde päättyy välittömästi.

Työsuhteen päättyessä lakkaavat kumpaakin sopijaosapuolta 
koskevat työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. Työ-
suhdeasuntoja koskien on otettava huomioon asiaa koskevat 
erityissäännökset.

5.2 Palkkasaatavien maksaminen

Työsuhteen päättyessä tulee työsuhteesta johtuvat saatavat 
suorittaa viivytyksettä. 

Palkan laskemista varten voidaan jättää 6 työpäivän palkka 
sisään.

Työsuhteen päättyessä irtisanomisen vuoksi erääntyvät saa-
tavat on maksettava viimeistään päättymispäivää seuraavana 
työpäivänä. Purkutapauksissa saatavat on suoritettava kolmen 
työpäivän kuluessa työsuhteen päättymispäivästä ja työsuh-
teen purkautumistapauksissa kolmen työpäivän kuluttua siitä, 
kun päätös työsuhteen purkautumisesta tehdään.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työsuhteen päät-
tyessä erääntyneet saatavat maksetaan yrityksen normaalina 
palkanmaksupäivänä.

Mikäli palkka tai sen osa viivästyy yli edellä mainittujen mak-
supäivien, voidaan viivästymisajalta joutua maksamaan työso-
pimuslain 2 luvun 14 § mukainen odotusajan palkka enintään 
kuudelta päivältä.

Ellei viivästynyt saatava ole selvä ja riidaton tai viivästyminen 
johtuu laskuvirheestä tai siihen rinnastettavasta erehdyksestä, 
on työntekijän huomautettava viivästymisestä kuukauden ku-
luessa työsuhteen päättymisestä. Mikäli työnantaja ei kolmen 
päivän kuluessa suorita saatavaa, maksetaan odotusajan palk-
ka vasta tämän jälkeen.

5.3 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Mikäli työntekijällä työsuhteen päättyessä on vuosilomalain mu-
kaan ansaittua vuosilomaa, suoritetaan hänelle lopputilin yh-
teydessä lomakorvaus pitämättömän vuosiloman osalta. 

Kausipalkkaisen ja tuntipalkkaisen lomakorvauksen laskentaa 
on selvitetty aikaisemmin tässä palkanlaskentaoppaassa. 

Huomattavaa on lisäksi, että lomakorvaus on laskettava 
erikseen eri lomanmääräytymisvuosien osalta.

5.4 Lomaltapaluuraha työsuhteen 
päättyessä

Mikäli työsuhde päättyy vanhuus-, työkyvyttömyyseläkkeelle, 
varhennetulle vanhuus- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siir-
tymisen johdosta, maksetaan työntekijälle lomaltapaluuraha, 
joka lasketaan lopputilin yhteydessä maksettavasta lomakor-
vauksesta.

Lomaltapaluuraha maksetaan myös, mikäli työnantaja on 
muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä irtisanonut hänen 
työsopimuksensa päättymään vuosiloman lomakauden aikana 
tai kesken siten, että työntekijä työsuhteen päättymisen vuoksi 
on estynyt palaamasta työhön. 

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen ei ole työnteki-
jästä johtuva syy.

5.5 Saatavien kuittaus

Työsuhteen päättyessä työnantajalla voi olla saatavia työnte-
kijältä ja ne on selvitettävä ennen lopputilin maksamista. Saa-
tavia selvitettäessä ja lopputilistä kuitattaessa on huomioitava, 
mitä työsopimuslain 2 luvun 17 § määrittää työnantajan kuit-
tausoikeudesta. 

Kuittaussäännöksen mukaisesti voi työnantaja kuitata palkas-
ta saataviaan (esimerkiksi velka, laina, vuokra) pääsääntöisesti 
enintään 1/3 ennakkopidätyksen toimittamisen jälkeen jäävästä 
palkan määrästä. Tämän ohella on huomioitava vuosittain vah-
vistettavaa suojaosuutta koskevat määräykset.

Kuittaussääntöä sovellettaessa palkkana ei pidetä työstä ai-
heutuvien kustannusten korvausta, joten esimerkiksi päivära-
hat, kilometrikorvaukset tai muut vastaavat korvausluontoiset 
erät voidaan lopputilin yhteydessä kuitata kokonaisuudessaan.

5. TOIMENPITEET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ ••••••••••
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•••••••••• 5.6 Lopputililaskelma

Työsuhteen päättyessä työntekijälle tulee antaa selvitys loppu-
tilin muodostumisesta. Tällaisessa selvityksessä olisi hyvä näkyä 
muun muassa seuraavia asioita:

• palkka
• vuosilomakorvaus
• kulukorvaus
• ennakonpidätys
• ay-maksu
• muut vähennykset
• työntekijälle maksettava määrä

5.7 Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työnantajan on työsopimuslain mukaan 
annettava työntekijälle työtodistus, mikäli työntekijä sitä pyy-
tää. Työtodistuksessa tulee mainita työsuhteen kestoaika sekä ne 
tehtävät, joita työntekijä on hoitanut työsuhteen aikana.

Työntekijän sitä pyytäessä on työtodistuksessa mainittava 
myös työsuhteen päättymisen syy sekä pyynnöstä merkittävä 
siihen arvolause työntekijän käytöksestä ja työtaidosta. 
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LIITE 1
ESIMERKKISOPIMUS 

PALKANERIEN KOHDENTAMINEN  

Tänään on sovittu, että työajan tasaamisvapaat maksetaan jatkossa henkilökohtaisen tuntipalkan mukaisina 
niissä tilijaksoissa, joina vapaat pidetään. 

Muutoksen seurauksena ei kenenkään tuntipalkkoihin tehdä vähennyksiä, vaan ne säilyvät nykyisen 
suuruisina. Työajan tasaamisvapaan maksatusten siirtämisestä edellä kuvatuille ajankohdille aiheutuva 
lisäkustannus kompensoidaan siten, että jokaisesta tilistä vähennetään

• 4 h suuruinen henkilökohtaisen tuntipalkan osuus 12,5 työajanlyhennyspäivän mallissa
• 5 h suuruinen henkilökohtaisen tuntipalkan osuus 15,5 työajanlyhennyspäivän mallissa

Systeemistä mahdollisesti aiheutuneet yli-/alimääräiset työajantasaamisvapaatunnit tasataan vuoden 
viimeisessä tilissä.

aika ja paikka

____/____/_________ _____________________

_____________________________  ___________________________
henkilöstöpäällikkö    pääluottamusmies    
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