
- Työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2020

- Työaikamääräyksiin ei viime neuvottelukierroksella tehty 

muutoksia. 

- Kilpailukykysopimuksella työaikaa pidennettiin 24 tunnilla 

vuodessa 1.1.2017 lukien. 

- Pidentyi käytännössä 30 min viikossa ja 6 min vuorokaudessa

- Osa-aikaisille ja määräaikaisille pidennys toteutetaan 

suhteutettuna sovittuun työaikaan. Esim. 6 kuukauden 

määräaikaisessa työsopimuksessa, voi pidennys olla enintään 12 

tuntia 

Golf-alan työaikajärjestelmä 
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Työaika (TAL 3:6 �) 
A) Säännöllinen työaika on enintään 40 h/vko ja 8 h/pv  
B) Säännöllinen työaika on keskimäärin 40 h/vko, tasoittuen tähän 52 
viikon kuluessa (tällöin max 48 h/vko) 

Jaksotyöaika (TAL 3:7 � ja TES )
C) Keskimääräisenä
Säännöllinen työaika keskimäärin 38 h/vko tai 76 h / 2 vko tai 
114 h / 3 vko
D) Tasoittumisjärjestelmä 
(mahdollistaa parhaiten kausityön huomioimisen )
Säännöllinen työaika järjestetään kuten edellä (38h /76 /114 h)
Tuntimäärät tulee tasoittua enintään 52/51 viikon aikana
Tässä järjestelmässä yksittäisen jakso pituus voi olla 50/100/150 h 

Työaika  (TES 7 � - 12�)
Työaika voidaan golf-alalla järjestää eri tavoilla, riippuen tarpeesta 
ja työtehtävästä

14.3.2019
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§ Järjestelmään siirtymisestä on ilmoitettava henkilöstölle hyvissä ajoin

§ Jaksotyö mahdollistaa joustavan työaikasuunnittelun

§ Mikäli hyödynnetään myös 51/52 viikon tasoittumisjärjestelmää, 
mahdollistaa tämä vakihenkilöstölle pitkät työajat sesonkiaikana ja pitkät 
vapaat sesongin ulkopuolella

§ Järjestelmän avulla voidaan lomautusten tarvetta vähentää

Jaksotyöaika
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Työssäoloviikko
• työssäoloviikko alkaa ma klo 0.00 ja päättyy su klo 24.00, ellei toisin sovita
• täydellä työssäoloviikolla on keskimäärin viisi työvuoroa ja kaksi 

vapaapäivää, joista toinen on viikkolepopäivä

Työpäivän pituus
• kokoaikaisen työntekijän keskimääräinen työaika  enintään 8 h/pv 
• työaika voi vaihdella 4 – 12 tuntia/päivä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita
• pysyvistä poikkeamista neuvotellaan luottamusmiehen kanssa

Työssäoloviikko ja työpäivän pituus
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• Pakko laatia, pituus riippuu käytettävästä työaikajaksosta
• 1, 2 tai 3 viikon pituinen ajanjakso

• Laaditaan etukäteen 

• Esille vähintään viikkoa ennen sen alkamista
• Muutoksista sovitaan TA / TT välillä 

• Muutos ja aloitteen tekijä merkitään työvuoroluetteloon
• Muutoksen kohdistuessa vapaapäiviin annetaan tilalle uusi 

vapaapäivä, ellei toisin sovita

• Töiden järjestelyihin liittyvät pakottavat syyt mahdollistavat muutoksia, 
(esim. sääolosuhteiden odottamaton muutos, tilauksen peruutus tms.)

• HUOM: Toteaminen ei edellytä sopimista

Työvuoroluettelo
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Esimerkkejä:
1. Työaikajaksoksi on valittu kaksi viikkoa, jolloin säännöllisen työn määrä 

työvuorolistalla voi olla enintään 76 tuntia.

2. Työaikajaksoksi on valittu kolme viikkoa, jolloin säännöllisen työn määrä listalla 
voi olla enintään 114 tuntia.

Työvuoroluettelo
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Työvuorojen välinen lepoaika 
• Vähintään 10 tuntia

Viikoittainen vapaa-aika (= viikkolepopäivä) 
• Annettava joka viikko yhdenjaksoisena vapaana vähintään 35 t/vko tai 

keskimääräisenä 35 tuntia 14 vrk:n aikana kuitenkin aina vähintään 24 t/vko

• Annettaessa toinen vapaapäivä ansaintaviikolla on se annettava 
mahdollisuuksien mukaan viikkolepopäivään liittyen.  Muulloin se voidaan 
yhdistää kunkin työaikajakson tai tasoittumiskauden muihin vapaapäiviin. 

Lepoajat työvuoron aikana
• Yli 6 tunnin työvuorossa oltava 30 min lepoaika tai tilaisuus aterioida työn 

aikana. 

• Yli 10 tunnin työvuorossa lepoaika vähintään tunti, joka jaettavissa kahteen 
osaan ellei toisin sovita.

• Lepoajat eivät ole työaikaa, jos työntekijä saa poistua työpaikalta.

• Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia työpaikalla toisin lepo- ja 
ruokailuajoista.

Lepoajat
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Arkipyhät
• pitkäperjantai, juhannuspäivä, vapunpäivä, Itsenäisyyspäivä ja joulupäivä 
• Ei muut
• Nämä päivät lyhentävät työaikaa edellyttäen, että

– nykyisen ja sitä edeltäneiden työsuhteiden kesto ennen arkipyhää on 4 kk
– työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään 2 viikkoa
– on työskennelty arkipyhäviikolla

Työaikalyhennyksen antaminen
Lyhennys annetaan arkipyhän sisältämällä työaikajaksolla, kalenterivuoden 
loppuun mennessä tai käytettävän tasoittumisjakson aikana
ns. sisään tekeminen 
• Työntekijän ollessa pois työstä sellaisena arkipyhänä, joka ei lyhennä 

työaikaa, tasoitetaan näin tekemättä jäänyt työ arkipyhää edeltävien tai sitä 
seuraavien työaikajaksojen aikana.  

• Tästä aiheutuva työajan pidennys ei aiheuta lisä- eikä ylityön muodostumista. 

Arkipyhät
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Jaksotyö pitkällä tasoittumiskaudella
Tämä työaikamuoto mahdollistaa kausivaihteluiden huomioimisen parhaiten, siten 
että työtä tehdään golf-kaudella ja kauden ulkopuolella pidetään vapaata

Työaika järjestetään tällöin siten, että säännöllinen työaika on enintään 52/51 viikon 
pituisella tasoittumiskaudella keskimäärin

1.   38 tuntia viikkoa kohden tai    
2.   76 tuntia kahta viikkoa kohden tai 
3.   114 tuntia kolmea viikkoa kohden

HUOM! Yksittäisten jaksojen työajan enimmäispituudet voivat olla 
50 h / 100 h tai 150 h)

Tasoittumisjärjestelmä 
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• tasoittumiskauden ajaksi laaditaan ohjeellinen työaikasuunnitelma
• tasoittumiskausi enintään 52 viikkoa (määräaikaiselle määräajan pituus)
• suunnitelmaa laadittaessa on siitä neuvoteltava luottamusmiehen kanssa
• neuvottelu ei tarkoita, että siitä pitäisi päästä sopimukseen (TA päättää)
• suunnitelman perusteella työntekijän on voitava arvioida 

– koska tehdään keskimääräistä työaikaa
– koska pidennettyä / lyhennettyä työaikaa
– milloin annetaan tasoitusvapaat
– milloin pidetään vapaapäivät ja vuosilomat

• suunnitelmaan kirjataan työvuoroluettelojen arvioidut tuntimäärät
• työaikasuunnitelma esille vähintään 2 viikkoa ennen sen voimaantuloa
• tasoittumiskauden pituus sekä sen alkamis- ja päättymisajankohta näkyville

Ohjeellinen työaikasuunnitelma 
tasoittumiskaudelle
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• suunnitelma perustuu viikon, kahden tai kolmen viikon työvuoroluetteloihin
• työajan on tasoituttava tasoittumiskauden aikana 
• esille ei tarvitse laittaa kaikkia tasoittumiskauden sisältämiä työvuoroluetteloja, 
• arvioidut tuntimäärät riittävät
• jokainen tarkempi työvuoroluettelo laitetaan erikseen esille viimeistään viikkoa 

ennen sen alkamista 
• työajan tasoituttava viimeistään viimeisellä työvuorolistalla
• viikkolepopäivä on annettava joka viikko
• toinen vapaa voidaan siirtää ja antaa yhdistäen muihin vapaapäiviin 

tasoittumiskauden aikana
• työaika tasoitetaan antamalla tasoitusvapaita tai tasoittamalla päivittäistä 

työaikaa
• tasoitusvapaat eivät saa mennä vapaapäivien tai vuosiloman kanssa 

päällekkäin 

Työaikasuunnitelma
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Esimerkki 1 – Ohjeellinen työaikasuunnitelma
Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oleva työntekijä
Ohjeellinen työaikasuunnitelma koko vuodelle:

• touko – elokuu, pidennetty työaika, arvio tuntimääristä/jakso
• syys – lokakuu, normaali työaika, tasoitusvapaat
• marras – joulukuu, normaali työaika ja vuosiloma
• tammi – helmikuu, lomautus
• maalis – huhtikuu, normaali työaika

Työaikasuunnitelma
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Esimerkki 2  Ohjeellinen työaikasuunnitelma määräaikainen TT
Ohjeellinen työaikasuunnitelma ajalle 24.4. – 6.10.2017 (24 vkoa)
• työajaksi sovittu keskimäärin 114 tuntia / 3 viikkoa
• työajan tasoittumisjakso 5,5 kk
• esille kahta viikkoa ennen voimaantuloa
• laadintavaiheessa neuvoteltava luottamusmiehen kanssa
• ohjeellinen työaikasuunnitelma, josta ilmenevät työaikajaksojen tuntiarviot
• 1. – 2.   jakso, melko normaali työaika (touko-kesäkuu) = n. 114 h
• 3. – 6.   jakso, pidennetty työaika, arvioidut tuntimäärät (kesä-syyskuu) = n. 140 

h
7. – 8.   jakso, tasoitusvapaat (syys-lokakuu) = n. 50 h

• Kutakin työaikajaksoa koskeva työvuoroluettelo aina viikkoa ennen sen 
alkamista esille

Huom! Palkka maksetaan kuukausittain työsopimuksessa sovitun työajan mukaan

Työaikasuunnitelma
Määräaikainen kesätyöntekijä (114 h/3vko)
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Esimerkki 2

työvuoroluettelo        työaikasaldo
1. jakso 114 t 0 
2. jakso 130 t + 16 t
3. jakso 140 t + 26 t  
4. jakso 145 t + 31 t
5. jakso 135 t + 21 t    
6. jakso 140 t + 24 t
7. jakso 108 t   - 6 t
8. jakso 0  ____- 112 t_____

912 t      0 t

Työaikasuunnitelma, jossa on työaika-arviot laitetaan esille viimeistään kahta viikkoa ennen 
esim. 11.4.2017.

Työaika yhteensä 24 vkon aikana 8 x 114 t = 912 t
Jaksojen työvuoroluettelot esille viikkoa ennen kunkin jakson alkua.      

Työaikasuunnitelman 24.4. – 6.10.2017 sisältämät työaika-
arviot, työvuoroluettelot ja työaikasaldo

14.3.2019
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Esimerkki 3
Työvuorol. Tehty Saldo

1. jakso 114 t 118 + 4
2. jakso 130 t 140 + 16
3. jakso 140 t 175 + 36 Huom + ylityötä 25 t (18x50% 7x100%) 
4. jakso 145 t 145 + 21
5. jakso 135 t 135 + 21
6. jakso 140 t 142 + 28
7. jakso 108 t 82 - 32 
8. jakso 0 0 - 94

912 937 0 
Säännöllinen työaika yhteensä 24 vkon aikana on 8 x 114 t = 912 t
Lisätyötä on työ 114 tunnin jälkeen aina 120 tuntiin (120-114 =6)  joten  sen enimmäismäärä on 
8 x 6 t = 54 t
Tasoittumiskauden aikana on tehty lisätyötä 25 t, joka korvataan yksinkertaisella 
tuntipalkalla.

Työaikasuunnitelman sisältämät työaika-arviot, 
työvuoro- luettelot, työaikasaldo, toteutuneet työvuorot 
ja lisätyö
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Sunnuntaityö
• sunnuntai, arkipyhät, vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä
• klo 0.00 – 24.00 välisenä aikana tehty työ
• korvaus 100 %:lla korotettu palkka

Aattotyö
• vappu- ja juhannusaatto
• klo 0.00 – 24.00 välisenä aikana tehty työ
• korvaus 50 %:lla korotettu palkka

Vapaapäivänä tehty työ
• edellyttää suostumusta
• korvaus 50 %:lla korotettu palkka
• lasketaan jaksolta ennen muita korvauksia

Sunnuntai- aatto- ja vapaapäivätyö

14.3.2019
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• varallaolon velvoitteet ja korvaukset sovittava kirjallisesti

• työnantajan kutsuun perustuva hälytysluonteinen työ
• työajan ulkopuolella tapahtuva välttämätön huolto- ja korjaustyö
• työhön käytetyn ajan lisäksi maksetaan hälytysrahaa seuraavasti

– jos kutsu työajan jälkeen tai vapaapäivänä, mutta ennen klo 21.00 maksetaan yhden 
tunnin palkkaa vastaava korvaus

– jos kutsu klo 21.00 – 06.00 välillä korvaus on kahden tunnin palkkaa 
vastaava korvaus

Varallaolo ja hälytysluonteinen työ

14.3.2019
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• Tehdyt tunnit ja maksetut korvaukset työntekijöittäin
Vaihtoehdot:
a) merkittävä säännöllisen työajan tunnit, lisä-, yli-, hätä- ja 

sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritut korvaukset
b) merkittävä kaikki tehdyt työtunnit sekä erikseen yli-, hätä-, ja 

sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat
• Johtavassa asemassa olevat:  merkitään arvioitu tuntimäärä/kk
• Tiedonsaantioikeus:

– työntekijä, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu 
työntekijän valtuuttama henkilö
– Työsuojeluviranomainen

• Työaikakirjanpito on säilytettävä kanneajan päättymiseen asti

Työaikakirjanpito

14.3.2019
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• Lisä- ja ylityön teettämiseen aina työntekijän suostumus
Lisätyön tekemiseen suostumus mahdollista sopia työsopimuksessa
Ylityön osalta suostumus pääsääntöisesti annettava joka kerta erikseen
Työn järjestelyjen kannalta tarpeellisen ylityön teettämiseen suostumus on              
mahdollista antaa lyhyehköksi ajanjaksoksi 

Huom! 
Ylityön korvaamisjärjestelmät erilaisia käytettävästä työaikamuodosta riippuen. 
Kalleinta teettää työaikalain 3 luvun 6 �:n mukaista säännöllistä 8 h/pv 
työaikaa, edullisinta TES:n mukaista tasoittuvaa jaksotyöaikaa. 

Lisä- ja ylityön tekeminen
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• Yhden viikon jaksolla 50 tuntia ylittävät kahdeksan ensimmäistä tuntia
50 %:lla ja loput 100 %:lla korotettuna

• Kahden viikon jaksolla 100 tuntia ylittävät 12 ensimmäistä tuntia 
50 %:lla ja loput 100 %:lla korotettuna

• Kolmen viikon jaksolla 150 tuntia ylittävät ensimmäiset 18 tuntia 50 %:lla ja loput 
100 %:lla korotettuna

Mikäli jaksokohtainen ylityö on korvattu rahana, ei näitä tunteja oteta huomioon 
tasoittumiskauden kokonaistuntimäärää laskettaessa.

Tasoittumisjärjestelmä ja yksittäisen
työaikajakson ylityö

14.3.2019
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Palvelualojen työnantajat PALTA ry

38t 40 t

Säännöllinen työaika Lisätyö Ylityö

Yksinkertainen tuntipalkka Korotus
+ 50 %

48 t

Korotus
+100 %
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Lisä- ja ylityö yhden viikon jaksoa käytettäessä



Palvelualojen työnantajat PALTA ry

76t 80 t

Säännöllinen työaika Lisätyö Ylityö

Yksinkertainen tuntipalkka Korotus
+ 50 %

92 t

Korotus
+100 %
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Lisä- ja ylityö 2-viikkoisjaksolla



Palvelualojen työnantajat PALTA ry

114t 120 t

Säännöllinen työaika Lisätyö Ylityö

Yksinkertainen tuntipalkka Korotus
+ 50 %

138 t

Korotus
+100 %
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Lisä- ja ylityö 3-viikkoisjaksolla



Ennen työvuoroluettelon laadintaa tiedossa olevien sairaus- tai muiden 
poissaolojen osalta säännöllinen työaika suunnitellaan seuraavasti:
Jakson työaika = työpäivät x 7 tuntia 6 min
• Vuosiloma lyhentää jakson työaikaa 38 t täyttä lomaviikkoa kohden
• Annettaessa lomaa vajaina viikkoina lyhenee työaika samassa suhteessa 

Jos keskimääräinen työaika kuitenkin ylittää työpäivää kohden 7 tuntia 6 min 
maksetaan lisätyökorvaus 24 minuutilta työpäivää kohden.  Työajan 
ylittäessä 8 tuntia maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla  
ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka.
Poissaolot, jotka eivät ole tiedossa listaa laadittaessa eivät johda lisä- tai 
ylityökorvauksiin suunniteltujen työvuorojen osalta.

Vajaan jakson lisä- ja ylityö
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• Ylityökorvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vapaa-aikaan 
säännöllisenä työaikana, jolloin se annetaan korotettuna. 

• Vapaa-aika on annettava ja otettava 4 kk:n kuluessa sen tekemisestä.

• Vapaa-aika voidaan antaa ja ottaa 6 kk:n kuluessa, mikäli käytössä enintään 
52/51 viikon tasoittumisjärjestelmä.  

Ylityön antaminen vapaana

14.3.2019
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• Lisä-, yli-, sunnuntai- ja aattotyön sekä vapaapäivänä tehdyn työn korotettu 
palkka on maksettava viimeistään kuukauden kuluessa ao. työaikajakson 
päättymisestä lukien. 

Tasoittumiskautta käytettäessä maksamisesta voidaan sopia toisin.

Korotetun palkan maksaminen
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• Ylityötä saadaan työaikalain mukaan teettää enintään
– 138 tuntia/ 4 kk
– 250 tuntia /vuosi
– yrityskohtaisesti sopimalla lisäylityötä 80 tuntia/vuosi

• Ylitöistä ja niistä maksetuista korvauksista pidettävä luetteloa

• Työaikakirjanpito vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastajalle (myös 
luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle)

Ylitöiden enimmäismäärät
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