
PALKKASOPIMUS  

 

1 § Palkat  

 
1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähin-

tään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mu-
kaisesti.  

 
2. Mikäli työntekijä tekee sellaista työtä, jonka nimikettä tai soveltuvaa työnku-

vausta ei löydy palkkaryhmittelystä, noudatetaan lähinnä vastaavan tehtävän 
ja työssä edellytettävän koulutustason mukaista palkkaryhmää.  

 
3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän 

lähinnä suorittaa.  
 

3.1. Palkkaryhmän perustyö:  
 

Palkkaryhmän perustyössä palkka määräytyy vähintään ryhmän vähimmäis-
palkkaluokan perusteella.  

 
3.2. Perustyötä vaativampi työ:  

 
Työntekijän palkan tasoon palkkaryhmän sisällä vaikuttaa hänen työtehtävien-
sä vaativuus. Mikäli työntekijän työtehtävät ovat selvästi kyseisen palkkaryh-
män perustyötä vaativammat, vastuullisemmat tai edellyttävät erityistä kou-
lutusta tai kokemusta, tulee tämä huomioida joko vähimmäispalkkaluokkaa 
korkeampana G-palkkaluokkana tai euromääräisenä tehtäväkohtaisena lisä-
nä.  

 
Esimerkkejä tilanteista, joissa 3.2. kohdan mukaista palkkatasoa tulee 
ainakin soveltaa:  

 

 Työntekijä on vastaavan työntekijän asemassa tai hänellä on 
ohjausvastuu muihin saman työn tekijöihin, eikä tällainen 
asema kuulu palkkaryhmän normaaleihin tehtäviin.  

 

 Työntekijällä on palkkaryhmän normaalien koulutusvaatimus-
ten lisäksi työn edellyttämä ammattitutkinto, erikoisammattitut-
kinto tai muu erikoistumistutkinto. 

  

 Työpaikalla on työn luonteen perusteella sovellettu perustyötä 
korkeampaa palkkatasoa ja uusia työntekijöitä palkataan 
samanlaisiin työtehtäviin. 
  

Allekirjoittajajärjestöt toteavat, ettei palkkausjärjestelmän tavoitteena ole se, 
että työntekijät aina lähtökohtaisesti sijoitettaisiin palkkaryhmän vähimmäis-
palkkaluokkaan ja vain poikkeuksellisesti sovellettaisiin ylempiä palkkaluokkia.  
 



Ylempien palkkaluokkien käyttö on mahdollista myös muissa kuin perustyötä 
selvästi vaativammissa, vastuullisemmissa tai erityistä koulutusta ja koke-
musta edellyttävissä töissä.  

 
4. Henkilökohtainen pätevyyslisä  

 
Työntekijälle voidaan erityisestä ammattitaidosta, työtehosta tai työpanok-
sesta maksaa henkilökohtaista palkanlisää joko euromääräisenä tai sovelta-
malla korkeampaa palkkaluokkaa. Lisä voidaan myöntää toistaiseksi tai mää-
räajaksi voimassa olevaksi.  

 

2 § Paikkakuntakalleusluokittelu  

 
1. Työehtosopimuksessa on palkkataulukot pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Es-

poo, Vantaa, Kauniainen) sekä muulle Suomelle (muut I ja II paikkakuntaluo-
kan mukaiset kunnat).  
 

3 § Palveluslisät  
 

1. Työntekijän työehtosopimuksen mukainen peruspalkka nousee oheisen palk-
kataulukon mukaisesti 5, 8 ja 11 palveluslisään oikeuttavan palvelusvuoden 
jälkeen.  

 
(Kokemuslisäportaiden suuruudet vaihtelevat G-palkkatasosta riippuen 
vajaasta 4 %:sta vajaaseen 5 %:iin peruspalkasta laskettuna.)  

 
2. Työnantajan ja työntekijän tulee työsuhteen alussa työsopimusta tehtäessä 

käydä läpi työntekijän mahdollinen palveluslisään oikeuttava palvelusaika. 
Työntekijän on tällöin esitettävä tarvittavat palvelustiedot ennen lisän myön-
tämistä. Työsuhteen jatkuessa seuraavat lisät myönnetään työnantajan toi-
mesta. Oikeus palveluslisään alkaa oikeuden saavuttamista seuraavan kuu-
kauden alusta.  

 
3. Palveluslisään oikeuttavaa palvelua on sellainen työskentely oman työnan-

tajan palveluksessa ja muu samankaltainen työ, joissa työaika on ollut kes-
kimäärin vähintään 19 tuntia viikossa. Huomioon otetaan ne kalenterikuukau-
det vähintään 14 työpäivää kestäneissä työsuhteissa, joilta työntekijä on an-
sainnut vuosilomaa.  

  
1.2.2000 jälkeen tehtävä samankaltainen tai omalle työnantajalle tehty kes-
kimäärin alle 19 tuntia viikossa oleva osa-aikatyö tai 14 työpäivää lyhyemmät 
työsuhteet tulee huomioida palveluslisään oikeuttavaksi siinä suhteessa kuin 
niiden työaika on täyteen työaikaan. Niiden vaikutusta huomioitaessa on riit-
tävää, että työnantaja muodostaa oikeaa suuruusluokkaa olevan arvion siitä, 
monenko kuukauden täysiaikaista palveluslisäkertymää työntekijän osa-aika- 
ja tilapäistyöt vastaavat.  

 



Saman periaatteen mukaisesti voidaan ottaa huomioon myös ennen 1.2.2000 
tehty osa-aika- ja tilapäistyö.  

 
4. Mikäli työntekijällä on muuta kuin samankaltaisen työn työkokemusta, voidaan 

se lukea palveluslisään oikeuttavaksi siltä osin kuin työnantaja arvioi sen 
kartuttavan työntekijän pätevyyttä työhön.  

 

4 § Harjoittelijat, kesätyöntekijät, nuoret, poikkeuksellisen 
yksinkertainen työ ja lähetit  

 
1. Alan opiskelijan kanssa voidaan sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa palkka 

on vähintään 90 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta.  
 

Oppisopimuskoulutuksessa olevan työntekijän kanssa voidaan 
vaihtoehtoisesti sopia palkasta siten, että se on ensimmäisenä oppisopi-
musvuotena 85 %, toisena 90 % ja kolmantena 95 % kyseisen tehtävän 
ohjepalkkaluokasta. Nykyisen työnantajansa kanssa 
oppisopimuskoulutuksen aloittavan työntekijän palkka ei kuitenkaan voi 
nykyisessä työssä laskea.  
 

2. Alle 25-vuotiaan kesätyöntekijän kanssa voidaan sopia 15.5. - 15.9. väliseksi 
ajaksi kesätyöpalkasta, jonka suuruus on vähintään 75 % kyseisen tehtävän 
ohjepalkkaluokasta. Tätä määräystä ei sovelleta, jos kesätyöntekijäksi 
palkataan ammattitaitoinen sijainen.  

 
3. a) Työehtosopimusosapuolet haluavat osaltaan edistää työvoimatoimiston 

palkkatukeen oikeutettujen syrjäytymisvaarassa olevien vaikeasti 
työllistettävien pitkäaikaistyöttömien työhön sijoittumismahdollisuuksia.  
 
Tällaisen työntekijän kanssa, jolla työsuhdetta edeltää vähintään 12 
kuukauden yhdenjaksoinen työttömyysjakso, voidaan sopia enintään 6 
kuukauden ajaksi palkasta, jonka suuruus on vähintään 90 % kyseisen 
tehtävän ohjepalkkaluokasta.  
 
Tällaisella sopimuksella pyritään henkilön elämänhallinnan vahvistamiseen ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseen työtä tehden sekä työkuntoa ja työvalmiuksia 
parantaen.  
 

3. b) Alle 25 vuotiaan työntekijän kanssa, jolla on alle kuusi kuukautta palve-
luslisään oikeuttavaa työkokemusta ja vähintään kuusi kuukautta työttömyyttä 
viimeisen vuoden kuluessa voidaan sopia enintään kuuden kuukauden ajaksi 
palkasta, jonka suuruus on vähintään 90 % kyseisen tehtävän 
ohjepalkkaluokasta.  

 
4. Mikäli työntekijän työtehtävät ovat poikkeuksellisesti palkkaryhmän perustöitä 

olennaisesti yksinkertaisemmat tai epäitsenäisemmät tai mikäli työntekijältä 
puuttuu työn edellyttämä kelpoisuus, mistä syystä hän ei täysimääräisesti 
pysty suorittamaan kaikkea työhön liittyviä tehtäviä, voi vähimmäispalkka 



määräytyä yhtä G-palkkaluokkaa alle kyseisen palkkaryhmän 
vähimmäispalkkaluokan.  

 
Työnantajan on kirjallisesti esitettävä perusteet vähimmäispalkkaluokkaa 
alemman palkkaportaan käytölle keskusteltuaan ensin asiasta luottamus-
miehen kanssa.  

 
5. Lähetin palkka voi alittaa enintään 5 % palkkaluokan G 10 mukaisen palkan.  

5 § Osa-aikaiset työntekijät  

 
1. Kuukausipalkkaisen osa-aikatyöntekijän kuukausipalkka määräytyy hänen 

kanssaan sovitun viikkotyöajan ja vastaavaan työhön sovellettavan työ-
ehtosopimuksen mukaisen enimmäisviikkotyöajan suhteessa. Kuitenkin näin 
laskettua enintään keskimäärin alle 19 tuntia viikossa työskentelevän osa-
aikatyöntekijän vähimmäispalkkaa korotetaan 5 prosentilla, ellei työajan 
jääminen alle 19 tuntiin viikossa johdu työntekijän omasta aloitteesta.  

 
2. Tuntipalkkaisen osa-aikatyöntekijän tuntipalkka lasketaan jakamalla vastaa-

vaan työhön sovellettava kuukausipalkka työehtosopimuksen 11 §:n mukai-
sella jakajalla.  

 

6 § Sijaisuus  

 
1. Työntekijän hoitaessa sijaisena hänen normaalityötään korkeapalkkaisempaa 

työtä tehden olennaisen osan työhön kuuluvista tehtävistä maksetaan hänelle 
palkka vähintään sijaistyön työehtosopimuksen mukaisen palkkaluokan mu-
kaisesti kaksi viikkoa ylittävältä sijaisuusajalta ja vuosilomasijaisuuksissa kuu-
kauden ylittävältä sijaisuusajalta.  

 
2. Työntekijän hoitaessa omat työnsä ja sen ohella sopimuksen mukaan olen-

naisen osan toisen työntekijän tehtävistä maksetaan hänelle kaksi viikkoa ylit-
tävältä sijaisuusajalta ja vuosilomasijaisuuksissa kuukauden ylittävältä sijai-
suusajalta korotettua palkkaa, jonka suuruus sovitaan työntekijän ja työnan-
tajan välillä ennen sijaisuutta. Korvauksen tulee ylittää 1 kohdan mukaisesti 
vastaavassa sijaisuustehtävässä maksettava korvaus.  

 
3. Puolen vuoden kuluessa tehtävät sijaisuudet lasketaan yhteen, kahden viikon 

tai kuukauden ylittymistä arvioitaessa.  
 

7 § Suojatyö  

 
 Tämä sopimus ei koske suojatyötä.  
 



 

8 § Voimassaolo  

 
 Tämä palkkasopimus on voimassa osana allekirjoittajajärjestöjen välistä työ-

ehtosopimusta ja päättyy ilman eri irtisanomista työehtosopimuksen päät-
tyessä.  

 
 
 

Helsingissä 25. päivänä lokakuuta 2013  
 
 

ALLEKIRJOITTAJAJÄRJESTÖT  

 
 


