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OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN 
 
 
1 
TIEDUSTELUN TARKOITUS  
 
  Työehtosopimusneuvottelujen keskeisenä neuvottelukohteena ovat 

vartiointialan työntekijöiden palkkoihin sopimuskaudella tehtävät 
tarkistukset. Saadakseen näissä neuvotteluissa välttämättömät perustiedot 
ansioiden kehityksestä, suorittaa Palvelualojen Toimialaliitto ry toiselta ja 
neljänneltä vuosineljännekseltä jäsenyritystensä keskuudessa palkkatilas-
totiedustelun.  

 
  Tiedustelun pohjalta laadittava palkkatilasto muodostaa osan 

Suomen virallista palkkatilastoa. 
 
  Yrityskohtaisia palkkatietoja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.  
 
  Palkkatilastotietojen keruu perustuu EK:n ja Palvelualojen 

Toimialaliitto ry:n sääntöihin, joita jäsenyritykset ovat sitoutuneet 
noudattamaan. Samaten EK:n ja SAK:n välinen tilastoyh-
teistyösopimus edellyttää palkkatilastojen keruuta.  

 
 
1.1 Kenestä tiedot annetaan  
 
  Neljännesvuositiedustelu. 
  Palkkatiedustelu suoritetaan kerran vuodessa koskien neljättä vuosineljän-

nestä. Tiedot annetaan kaikista henkilöistä, jotka täyttävät seuraavat 
ehdot:  

 
  -  ovat tai ovat olleet työsuhteessa yritykseen neljänneksen 

aikana, mikä määräytyy työsopimuslain perusteella. 
 
  - ovat työntekijöitä, (ulkopuolelle jäävät siis konttori-, työnjohto- 

tai muuhun teknilliseen toimihenkilökuntaan kuuluvat). 
 

- ovat vuosineljänneksen aikana olleet työssä koko tämän 
ajanjakson tai osan siitä. 

 
- ovat täyttäneet 15 vuotta. 

 
- työ tehty Suomessa. 

 
 
  Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkatiedot annetaan kustakin 

työntekijästä työsuhteittain koko vuosineljänneksen (3 kk) ajalta. Mikäli 
palkanmaksukaudet eivät vastaa kalenterin mukaista vuosineljännestä, 
lasketaan yhteen ne palkanmaksukaudet, jotka lähinnä sattuvat kyseiselle 
vuosineljännekselle ja vastaavat sitä pituudeltaan.  
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  Vuositiedustelu. 
  Neljännen vuosineljänneksen yhteydessä kysytään myös työntekijän tulos- 

ja voittopalkkiot vuodessa.  
 
  Koska tulos- ja voittopalkkiot ovat vuositason tietoja ja koska ne kysytään 

neljännesvuositiedustelun yhteydessä, tulee ne antaa ajanjaksolta, joka 
alkaa ensimmäisen vuosineljänneksen ensimmäisestä palkkakaudesta ja 
päättyy neljännen vuosineljänneksen viimeiseen palkkakauteen. 

 
  Mikäli tämä on tietoteknisistä tms. syistä mahdotonta, voi tulos- ja 

voittopalkkiot antaa myös samalta vuosijaksolta kuin veroviranomaiselle 
annettavat muut palkkatiedot esim. ennakonpidätyksen alainen 
rahapalkka.     

 
 
1.2 Miten tiedot toimitetaan EK:hon? 
 

EK:n palkkatiedustelun sähköinen asiointipalvelu. 
Lataa EK:n palkkatiedustelun ohjesivuston mukainen tiedosto tai syötä 
tiedot sähköiselle lomakkeelle asiointipalvelussa. Toistaiseksi 
asiointipalvelun kautta voidaan toimittaa korkeintaan viidensadan (500) 
henkilön tietomäärä. 
 
SFTP -tiedonsiirto. 
Suuremmille tietomäärille (yli 500 henkilön tiedot) käytä sovellusta, jonka 
avulla tiedonsiirto tapahtuu salattua tiedonsiirtoprotokollaa SFTP (Secure 
File Transfer Protocol) käyttäen.  
Tällaisia sovelluksia on saatavana maksuttomina internetistä, esim. 
WinSCP. Sovelluksen asentaminen ja mahdolliset palomuuriasetukset 
vaativat todennäköisesti tietotekniikka-asiantuntijan apua.  
 
Muita tuntipalkkatiedustelun sähköisiä tiedonantotapoja ovat mm. Aditron 
sähköinen tiedonsiirto (www.aditro.fi/linkki) ja MT-Palvelut Oy:n sähköinen 
tiedonsiirto, Kero (www.mt-palvelut.fi/).  
 
EK ei suosittele tietojen toimittamista cd-levykkeillä eikä disketeillä. Tietoja 
ei voi enää antaa atk-listoilla tai paperilomakkeilla. 
 
Tarkempia alakohtaisia palkkatiedustelujen vastausohjeita ja tietojen 
toimittamiseen liittyviä vastaustekniikoita on EK:n palkkatiedustelun 
sivustolla osoitteessa: 
 
   www.ek.fi/palkka 

 
1.3 Tietojen palauttamisaika 
 
  Palkkatiedot tulee palauttaa viimeistään neljän viikon kuluessa asian-

omaisen vuosineljänneksen päättymisestä. 
 
  Yrityksen on syytä jättää itselleen jäljennös annetuista palkkatiedoista 

mahdollisia tiedusteluja varten.  
 
 
1.4 Vuosineljänneksen alkaminen ja päättyminen 
 
  Mikäli neljänneksen ensimmäinen tai viimeinen palkkakausi (tilikausi) 

https://palkkatilastot.ek.fi/tuntipalkat/
http://winscp.net/eng/index.php
http://www.aditro.fi/linkki
http://www.mt-palvelut.fi/
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jakaantuu kahdelle vuosineljännekselle, kirjataan tämän palkkakauden 
tiedot kokonaisuudessaan sen vuosineljänneksen osalle, johon suurempi 
osuus palkkakaudesta kohdistuu. Näin ollen on tarkoituksenmukaista 
määritellä etukäteen esim. vuoden alussa, mihin neljännekseen kukin 
palkkakausi sijoittuu.  

 
 
1.5 Neljännesvuositietojen sisältö 
 
  Palkkatilastojen perustana on vuosineljänneksen aikana tehty työaika ja 

siltä maksettu rahapalkka. Näin ollen palkkatietoihin sisällytetään seu-
raavat jäljempänä tarkemmin määritellyt tehdyn työajan palkkaerät:  

 
• aikatyöpalkat ml. pyhä-/sunnuntai- ja ylityöstä maksetun palkan 

perusosat  
 

• työaikaan liittyvät lisät (ilta- ja yötyölisä, lauantaityölisä) 
    

• ylityöstä maksetun palkan korotusosat 
 

• pyhä-/sunnuntaityöstä maksetun palkan korotusosat sekä 
erityislauantaikorotus 

 
  Tehtyyn työaikaan sisällytetään edellä lueteltuja tehdyn työajan 

palkkaeriä vastaavat työtunnit. 
 
 
  Neljännesvuoden palkkatietoihin ei sisällytetä: 
   luontoisetujen (asunto, lämpö, valo yms.) arvoa,  
   vuosilomapalkkaa, lomakorvausta, lomaltapaluurahaa, 

 sairausajan palkkaa,  
   hälytysrahaa, varallaolorahaa,  
   säännöllisen työajan ulkopuolella maksettua matkakorvausta 

 yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettua palkkaerää. 
 
  Neljännesvuoden palkkatietoihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia 

korvausluonteisia eriä, kuten  
   ateriakorvausta,  
   päivärahaa,  
   majoituskorvausta, 
   matkakustannusten korvausta jne.  
 
 
1.6 Vuositietojen sisältö  
 
  Vuoden pituiselta ajanjaksolta kerätään vain tulosperusteiset erät, joita 

ovat: 
 

• tulospalkkiot 
• käteiset voittopalkkiot 
• voitonjako 
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2. 
TIETOKOHTAISET OHJEET 
 
2.1 Vastaajaa / toimipaikkaa koskevat tiedot.  
 
Tiedon perässä sulkeissa on ko. tiedon kenttänimi, joka on käytössä alan tietomallissa.  
 
  "Tilastointivuosi" (Vuosi): Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena, 

esim.2008. 
 

"Tilastointineljännes" (Nelj): Tilastoaineiston vuosineljännes 
yksinumeroisena. 4 = neljäs neljännes. 

 
"Jakson alkamispäivä" (JaksoAp): Jaksoon kuuluvan ensimmäisen 
palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv. 

 
"Jakson päättymispäivä" (JaksoLp): Jaksoon kuuluvan viimeisen 
palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv. 

 
"Jäsennumero" (YritysId): Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) 
EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, sama 
jäsennumero esiintyy yrityksen kaikissa eri vastaajissa. 

 
”Vastaajayksikön tunnus" (VastId): Palkkatiedustelua varten yrityksille 
toimitetaan vastaajayksikön tunnus, joka yhdessä jäsennumeron kanssa 
yksilöi eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen 
vastaajan. 
 
"Kuntanumero" (KuntaNro): Ilmoitetaan sen kunnan numero, missä työ 
on tehty. Mikäli tämä ei onnistu, ilmoitetaan tässä henkilön 
työhönottokunta. Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-
numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.  
   
"Kalleusluokka" (PKL): Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka 
mukaisia palkkataulukoita sovelletaan ko. työpaikan henkilöstöryhmälle 
työehtosopimuksen perusteella. Vastaajayksikön kaikille henkilöille 
ilmoitetaan sama kalleusluokka. 

0 = pääkaupunkiseutu 
1 = 1. kalleusluokka 
2 = 2. kalleusluokka 
3 = ei kalleusluokitusta työehtosopimuksessa. 

 
2.2 Työntekijän perustiedot (tunti- ja kuukausipalkkaiset) 
 

”Henkilötunnus” (Hetu): Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena 
vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX 
 
Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, 
henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. 
Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön 
tieto. Lue lisää EK:n kotisivuilta mm. Tietosuojavaltuutetun lausunto 
osoitteesta www.ek.fi/palkka. 

 
”Yrityksen oma henkilönumero” (OmaHeNro): Jos yrityksessänne on 
käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma 
henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä 

http://www.ek.fi/www/fi/tyoelama/palkat/kyselyt/palkkatilasto_vastausohjeet/palkkatilasto_tietosuoja_htunnus.php
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selvennystä vaativissa tapauksissa. 
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta! 

 
”Sukupuoli” (SP): Ilmoitetaan seuraavasti: 1 = mies, 2 = nainen. 

 
”Työsuhteen alkamispäivämäärä” (TsAlkPvm): Päivämäärä, jolloin 
työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). 
Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. 

 
”Työsuhteen päättymispäivämäärä” (TsLopPvm): Mikäli työsuhde on 
päättynyt, ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. 
Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. 

 
”Työsopimuksen kesto” (TsKesto): Ilmoitetaan seuraavasti: 
1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 
2 = tilapäinen tai määräaikainen työsopimus. 
 
”Ammattinumero” (AmmId): Ilmoitetaan työntekijän kolminumeroinen 
ammattiryhmätunnus alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti (LIITE 1). 

 
”Työaikamuoto” (TyoaikaM): Vartiointialalla ei ilmoiteta työntekijän 
työaikamuotoa. 
 
”Säännöllinen viikkotyöaika” (SVTAika): Säännöllinen viikkotyöaika 
ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 
4000, 37 t 30 min. = 3750. 
 
Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään 
työaika tasoitettuna keskiarvona. 
 
Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen 
viikkotyöaika. 

 
”Palkkauksen peruste” (PalkkPer):  
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään 
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään 
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen 

palkkausjärjestelmän piiriin 
 
”Palkkaryhmä” (PrVaativ): Tässä ilmoitetaan työehtosopimuksen 
mukainen vaativuustaso (arvot 1 - 5), johon henkilö kuuluu. 
 
Sallitut vaativuustasot ja niihin kuuluvat tehtävät ovat: 
1: perustehtävä, palo- ja tulityövartiointi, henkilötarkastus. 
2: vahtimestari, myymälä- tai pankkivahtimestari, myymälätarkkailija, 
piirivartiointi, jossa hälytystehtäviä, valvomotehtävä.  
3: vastaanottotehtävä, ydinvoimalan valvontatehtävä, turvatarkastus, 
metrovartiointi ja vartiointi erikseen todettavissa yleisölle avoimissa 
suurissa liikekeskuksissa, sammutustehtävä, järjestyksenpidon luonteinen 
tehtävä, piirivartiointi, jossa arvokuljetustehtäviä.  
4: henkilösuojaus, hälytystehtävä, hälytyskeskus- ja palvelukeskustehtävä, 
rahahuolto ja arvokuljetus, savusukellustehtävä, kohde-esimies / 
kohdevastaava, turvatarkastus lentokentillä. 
5: Vuoroesimies. 
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”Tehtäväkohtainen / työkohtainen palkka” (TehtPalk): 
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy pääasiallisen työn sekä 
vartiointitehtävän ohella suoritettavien palvelutehtävien mukaisesti. Työstä 
maksetaan sen palkkaluokan palkkaa, johon yli puolet tehtävästä kuuluu. 
Tieto ilmoitetaan sentteinä. 
 
”Henkilökohtainen palkanosa” (HeKoPalk): Vartijalle pätevyyden 
perusteella mahdollisesti maksettava henkilökohtainen palkanosa.  
Tieto ilmoitetaan sentteinä. 
 
”Perustuntipalkka” (PerTuPa): Tässä ilmoitetaan vartijalle maksettava 
tasopalkka. Tuntipalkka saadaan jakamalla ao. tason kuukausipalkka 
162:lla. Tieto ilmoitetaan sentteinä. 

 
 
2.3. Työntekijän palkka- ja työaikatiedot (tuntipalkkaiset työntekijät) 

Työntekijällä ei voi olla samalla neljänneksellä sekä aikatyönä tehtyä 
tuntipalkkaa (AikaPalk>0) että aikapalkkana olevaa kuukausipalkkaa 
(KkPalkka>0). Tuntipalkkaisella työntekijällä aikapalkka ilmoitetaan 
kohdassa ”Aikapalkat” (AikaPalk>0) ja kohta ”KK-palkkaisten aikapalkkana 
oleva kuukausipalkka” jätetään tyhjäksi tai täytetään nollalla (KkPalkka=0). 

 
2.3.1 Aikatyö (tuntipalkkaiset työntekijät) 

Aikatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä 
työtä, jossa työntekijän ansio riippuu kokonaan työhön käytetystä 
todellisesta työajasta (eli palkka työn mukaista työtuntia kohden on vakio, 
elleivät palkankorotukset sitä muuta). 
 
”Aikatyötunnit” (AikaTun): Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän 
neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin 
sisältyvät myös yli- ja sunnuntai-/pyhätyönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto 
ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna 
kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 
tai 350,25 
 
”Aikapalkat” (AikaPalk): Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle 
neljännesvuoden aikana aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan 
lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. 
Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntai-/pyhätyötunneilta maksettuja 
korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. 
Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla 
eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. 
 

2.3.2 Urakkatyö  (UrakTun ja UrakPalk) 
  Alalla ei ole käytössä urakkatyötä.  
 
2.3.3 Palkkiotyö  (PalkTun ja PalkPalk)  

Alalla ei ole käytössä palkkiotyötä. 
 

2.3.4 Ylityö (tuntipalkkaiset työntekijät) 
”Ylityötunnit” (YliTun): Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän 
neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän 
suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. 
Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit 
sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Ylityötä on työ, 
joka kolmiviikkoisjaksossa ylittää 120 tuntia. Tieto ilmoitetaan joko 
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kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella 
desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25. 
 
”Ylityökorotukset” (YliKor): Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle 
neljännesvuoden aikana ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen 
mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana 
vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se 
olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko 
täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 
10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10. 

 
2.3.5 Sunnuntaityö (tuntipalkkaiset työntekijät) 

”Sunnuntaityötunnit” (SunnTun): Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan 
työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt 
työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin 
tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä 
tunnit myös ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai 
sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 
15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25 
 
”Sunnuntaityökorotukset” (LisSuko): Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan 
työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai 
juhlapäivältä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan 
myös erityislauantaikorotus ja viikkovapaakorvaus. Mikäli sunnuntaina 
tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät 
ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja 
sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 
400 tai 400,30. 

 
2.3.6 Työaikaan liittyvät lisät (tuntipalkkaiset työntekijät) 

”Vuorotyölisät” (LisTaika): Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden 
aikana erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät, kuten lauantaityö-, ilta- ja 
yötyölisät kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja 
sunnuntaityö korotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina 
ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 80 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 
80 tai 80,30. 

 
2.3.7 Muut erilliset lisät (tuntipalkkaiset työntekijät) 

”Muut erilliset lisät” (LisOlos): Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden 
aikana maksetut mahdolliset muut erilliset lisät. 
Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla 
eroteltuna. Esim. 80 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 80 tai 80,30. 
 

2.3.8 Työajan tasaamislisät (tuntipalkkaiset työntekijät) 
”Työajan tasaamislisät” (TyLyhK): Tietoa ei kysytä tuntipalkkaisilta 
työntekijöiltä. 

 
2.3.9 Neljännesvuositiedot yhteensä (tuntipalkkaiset työntekijät) 

”Tehdyt työtunnit yhteensä” (TehdTun): Vuosineljänneksen aikana 
työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon 
tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen 
laskelmaan. Tieto muodostuu aikatyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan 
joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella 
desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. 
 



 8
”Palkat yhteensä” (PalkYht): Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden 
työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut 
aikapalkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä 
euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 
senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.  
 
 

 
2.4. Työntekijän palkka- ja työaikatiedot (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

Työntekijällä ei voi olla samalla neljänneksellä sekä aikatyönä tehtyä 
tuntipalkkaa (AikaPalk>0) että aikapalkkana olevaa kuukausipalkkaa 
(KkPalkka>0). Kuukausipalkkaisella työntekijällä aikapalkka ilmoitetaan 
kohdassa ”KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka” 
(KkPalkka>0) ja kohta ”Aikapalkat” jätetään tyhjäksi tai täytetään nollalla 
(AikaPalk=0). 

 
2.4.1 Aikatyö (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

”Aikatyötunnit” (AikaTun): Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän 
neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin 
sisältyvät myös yli- ja sunnuntai-/pyhätyönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto 
ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna 
kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 
tai 350,25 
 
”KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka” (KkPalkka): 
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden 
viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava kuukausipalkka. Tähän ei 
sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, eikä 
palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta vähennetä.  
Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla 
eroteltuna. Esim. 1600 euroa ilmoitetaan joko 1600 tai 1600,00. 

 
2.4.2 Urakkatyö  (UrakTun ja UrakPalk) 
  Alalla ei ole käytössä urakkatyötä.  
 
2.4.3 Palkkiotyö  (PalkTun ja KkSuorPK) 

Alalla ei ole käytössä palkkiotyötä. 
 

2.4.4 Ylityö (kuukausipalkkaiset työntekijät) 
”Ylityötunnit” (YliTun): Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän 
neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän 
suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. 
Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit 
sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Ylityötä on työ, 
joka kolmiviikkoisjaksossa ylittää 120 tuntia. Tieto ilmoitetaan joko 
kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella 
desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25. 
 
”Ylityökorotukset” (YliKor): Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle 
neljännesvuoden aikana ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen 
mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana 
vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se 
olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko 
täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 
10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10. 
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2.4.5 Sunnuntaityö (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

”Sunnuntaityötunnit” (SunnTun): Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan 
työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt 
työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin 
tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä 
tunnit myös ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai 
sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 
15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25 
 
”Sunnuntaityökorotukset” (LisSuko): Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan 
työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai 
juhlapäivältä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan 
myös erityislauantaikorotus ja viikkovapaakorvaus. Mikäli sunnuntaina 
tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät 
ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja 
sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 
400 tai 400,30. 

 
2.4.6 Työaikaan liittyvät lisät (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

”Vuorotyölisät” (LisTaika): Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden 
aikana erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät, kuten lauantaityö-, ilta- ja 
yötyölisät kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja 
sunnuntaityö korotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina 
ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 80 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 
80 tai 80,30. 

 
2.4.7 Muut erilliset lisät (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

”Muut erilliset lisät” (LisOlos): Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden 
aikana maksetut mahdolliset muut erilliset lisät. 
Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla 
eroteltuna. Esim. 80 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 80 tai 80,30. 
 

2.4.8 Työajan tasaamislisät (kuukausipalkkaiset työntekijät) 
”Työajan tasaamislisät” (TyLyhK): Tässä ilmoitetaan 
kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja 
vuorotyössä työajan lyhentämisestä maksetut erilliset korvaukset. 

 
2.4.9 Neljännesvuositiedot yhteensä (kuukausipalkkaiset työntekijät) 

”Tehdyt työtunnit yhteensä” (TehdTun): Vuosineljänneksen aikana 
työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon 
tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen 
laskelmaan. Tieto muodostuu aikatyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan 
joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella 
desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. 
 
”Palkat yhteensä” (PalkYht): Kuukausipalkkaisen työntekijän osalta tätä 
tietoa ei ilmoiteta (PalkYht=0), vaan tieto tuotetaan EK:n 
tilastotuotantojärjestelmässä yrityksen ilmoittamien tietojen avulla 
muuntamalla kuukausipalkka työehtosopimuksessa olevan 
vakiotuntijakajan avulla tuntipalkaksi ja lisäämällä siihen yrityksen 
ilmoittamat lisät ja yli- ja sunnuntaityökorotukset.  
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3. 
TYÖNTEKIJÖIDEN KOKO VUOTTA KOSKEVAT TYÖAIKA- JA PALKKATIEDOT 
 
 

Koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan työntekijöiden neljännen neljänneksen 
yhteydessä. 
 
Vuositiedot tulee antaa ajanjaksolta, joka alkaa ensimmäisen vuosineljänneksen 
ensimmäisestä palkkakaudesta ja päättyy neljännen vuosineljänneksen viimeiseen 
palkkakauteen. 
Mikäli tämä on tietoteknisistä tms. syistä mahdotonta, voi vuositiedot antaa samalta 
vuosijaksolta kuin palkkatiedot annetaan veroviranomaiselle.  
 
 

3.1 Tulosperusteiset erät 
”Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa”: Vuoden aikana maksetut 
suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, 
tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa 
yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat mm: 
tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tulos- ja voittopalkkiot 
ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. 
Esim. 3200 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 3200 tai 3200,40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET:  Ammattinimikkeistö (liite 1) 
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PALVELUALOJEN TOIMIALALIITTO ry    LIITE 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
VARTIOINTIALAN AMMATTINIMIKKEISTÖ  
 
  
 100 Perustehtävä (TES:n vaativuustaso I:n työtehtävät) 
 
 200 Ammattitehtävä (TES:n vaativuustaso II:n työtehtävät) 
 
 300 Ammattitehtävä (TES:n vaativuustaso III:n työtehtävät) 
 
 400 Erityinen ammattitehtävä (TES:n vaativuustaso IV:n työtehtävät) 
 
 500 Vaativa ammattitehtävä (TES:n vaativuustaso V:n työtehtävät) 
 


