Kuntasektorin palkkatiedustelu 2021

Tuntipalkkaisten ohjeet
Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan:
–
–

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat
työntekijät, joilla on 1.10.2021 palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään sekä
Tuntipalkkaiset vammaiset

Tuntipalkkaisten tiedusteluun ei ilmoiteta:
–

Kuukausipalkkaisia palkansaajia

Tuntipalkkatilastossa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan
ansioita.
Ansioiden erittely tiedustelussa on seuraava:
Tehdyn työajan ansiot:
+ Aikatyö
- Työkokemuslisien osuus
- Henkilökohtaisen lisän osuus
- Työolosuhdelisien osuus
+ Urakkatyö
+ Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja
lauantaityökorotus säännölliseltä
työajalta
+ Sunnuntaityökorotus säännölliseltä
työajalta
+ Ylityö (korotusosa)
+ Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja
lauantaityökorotus ylityöajalta
+ Sunnuntaityökorotus ylityöajalta

Tunnit
xxx,xx

xxx,xx

Eurot
xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx

xxx,xx

xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx

Ei tehdyn työajan ansiot:
+ Sairas-, vuosiloma-, koulutus-,
juhlapäivä yms. palkallisen
poissaoloajan palkka
+ Varallaolokorvaus
+ Muut ei-tehdyn työajan lisät

xxx,xx

xxxxx,xx

xxx,xx

xxxxx,xx
xxxxx,xx

Kenttien kuvaus
Tilastointijakso TILJAKSO, verkkolomakkeessa G1
Ajanjakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan muodossa ppkkppkk, esim. 01103110.
Tilastointiajankohta on lokakuu 2021. Jos ilmoitusjakso ei satu täysin lokakuulle,
valitse ilmoitukseen syys–lokakuulle osuvat viikot. Tilastointijakson tulee
pisimmillään olla kuukauden mittainen.
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Työnantaja TANT, verkkolomakkeessa A
Kunnat / KELA:n kuntakoodi esim. 00543
Kuntayhtymät / Kevan koodi esim. 02101
Toimipaikan numero TOYK, verkkolomakkeessa B
Voimassa olevan toimipaikan numero. Toimipaikkojen tietoja voi lisätä ja päivittää
tiedonkeruusivun Toimipaikkojen hallinta -valikossa. Koodina käytetään samaa
numeroa kuin kuntien toimipaikkatiedustelussa. Käytettävä koodi on
toimipaikkatiedustelun Numero-kentässä.
Samaa toimintaa harjoittavat, mutta eri osoitteissa sijaitsevat toimipaikat tulee
ilmoittaa omilla koodeillaan. Esimerkiksi kaikki kunnan päiväkodit on oltava erillisinä
toimipaikkoina omilla koodeillaan.
Henkilötunnus ID, verkkolomakkeessa E
Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan tai A-kirjaimen kanssa eli
ppkkvv-xxxx tai ppkkvvAxxxx.
Ammattinimike ja numero AMMA, verkkolomakkeessa H
Ammattinimike ja sitä vastaava numero, esim. siivooja 47400.
Voimassa olevat ammattikoodit löytyvät Kevan kotisivuilta:
https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/ammattinimikkeiden-haku/
Palvelussuhteen luonne PLUO, verkkolomakkeessa G2
10 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (ns. vakinainen)
20 Määräaikainen työsuhde
24 Työllistämistuella työllistetty
40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija
41 Oppisopimussuhteinen
50 Vammainen (entinen suojatyöntekijä)
Palkkaryhmä PALRY, verkkolomakkeessa G3
TTES:n palkkaryhmä:
1A-1C
2A-2B
3
4
N (nuoret alle 18-vuotiaat työntekijät)
O (oppisopimuksen tehneet oppilaat)
Perustuntipalkka PERUST, verkkolomakkeella F
Henkilölle maksettava, palkkaryhmää vastaava perustuntipalkka lokakuun alussa.
Kokoaika / osa-aikatyö KOKOTIED, verkkolomakkeella G4
1 Kokoaikainen toimi
2 Osa-aikainen toimi (työnantajan järjestämä)
3 Sivutoimi
4 Osa-aikaeläke
5 Osittainen hoitovapaa
6 Muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä
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Viikkotyöaika VKTA, verkkolomakkeella G5
Säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika.
Työaikajärjestelmä TYAP, verkkolomakkeella G6
Valitse työaikajärjestelmä:
01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 §) 36,25 t/vko
10 Yleistyöaika 38,25 t/vko (TTES, 6 § 2)
15 38,25 h/vko talonmiehet
20 Kaksivuorotyö, 38,25 t/vko
31 Kolmivuorotyö (TTES, 6 § 3) keskeytymätön
32 Kolmivuorotyö (TTES, 6 § 4) keskeytyvä
41 Jaksotyö, päivätyönluonteinen eli entinen muodollinen jaksotyö
42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen
70 Sivuviran tai sivutoimen työaika
82 Vuosityöaika
90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot)
95 Ei säädöstä
96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 §)
Palveluaika kunnassa PAIKA, verkkolomakkeella T1
Viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu
aika. Palveluaika ilmoitetaan muodossa vuosi, kuukausi (vvkk). Esimerkiksi
kahdeksan vuotta ja seitsemän kuukautta ilmoitetaan 0807.
Lomapäivät LOMAPV, verkkolomakkeella T2
Merkitään lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020–31.3.2021 kertynyt vuosilomaoikeus
lomapäivinä. Aiemmilta vuosilta säästövapaiksi siirrettyjä päiviä tai lomarahavapaita
ei lasketa mukaan.
Aikatyö, tunnit AITUN, verkkolomakkeella I1
Aikatyötä vastaavat tunnit. Tunteihin sisältyvät myös yli- ja hätätyön sekä
sunnuntaityön tunnit todellisina tehtyinä tunteina.
Aikatyö, ansiot AIANS, verkkolomakkeella I2
Aikatyötä vastaavat ansiot.
Aikatyön palkka tarkoittaa kokonaistyöajalta maksettua perustuntipalkkaa lisättynä
erikoispalkkio-, työkokemus-, henkilökohtaisilla ja työolosuhdelisillä. Aikapalkkaan
ei sisällytetä työaikalisiä eikä ylityön korotusosaa, vaan ne ilmoitetaan erikseen
kohdissa
L4 (ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta),
L5 (sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta),
M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa),
M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät),
M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta) (korottamaton palkka).
Jos henkilö on ollut tiedustelukuukauden aikana sairauslomalla, äitiysvapaalla,
palkallisella vapaalla, koulutuksessa, vuosilomalla, reservin kertausharjoituksissa, tms.
ilmoitetaan poissaoloajalta maksettu palkka tunteineen kentissä P1 (palkallisen vapaan
tunnit) ja P2 (palkallisen vapaan palkka).
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Työkokemuslisien osuus KLIS, verkkolomakkeella L1
Aikatyön palkkaan sisältyvän työkokemuslisän osuus.
Henkilökohtaisten lisien osuus HLIS, verkkolomakkeella L2
Aikatyön palkkaan sisältyvän henkilökohtaisen lisän osuus.
Työolosuhdelisien osuus MLIS, verkkolomakkeella L3
Aikatyön palkkaan sisältyvien työolosuhdelisien osuus.
Urakkatyö, tunnit UTUN, verkkolomakkeella K1
Urakkatyötä ja urakkapohjia vastaavat tunnit.
Urakkatyö, ansiot UANS, verkkolomakkeella K2
Urakkatyöstä maksetut ansiot.
Eri urakkalajeja ei erotella (esim. osa-, suoraurakka yms.), vaan kaikki tehdyt
urakkatunnit ja vastaavat ansiot summataan ao. tunti- ja eurokenttiin.
Eurokentässä ilmoitetaan tunteja vastaavat eurot eli ns. urakkaennakot. Jos urakan
kesto on ollut kuukautta pitempi, ilmoita ns. urakkapohjista vain se osuus, joka
kohdistuu tiedusteluajankohdalle.
Mikäli maksuun on tullut pohjia useista eri urakoista, lasketaan kullekin pohjalle
tiedustelujakson osuus ja ne summataan eurokenttään.
Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta VSLI,
verkkolomakkeella L4

Iltatyölisä, yötyölisä, lauantaityökorotus ja vuorotyökorotus säännölliseltä työajalta.
Jos vuoro-, ilta- tai yötyö on ylityötä, ylityökorotus ilmoitetaan kohdassa M3
(ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät).
Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta SKOR, verkkolomakkeella L5
Sunnuntaikorotuksen osuus säännölliseltä työajalta.
Ylityötunnit YLITUN, verkkolomakkeella M1
Tehtyjen vuorokautisten ja/tai viikoittaisten ylityötuntien yhteismäärä. Myös
sunnuntaina ja eräinä juhlapäivinä tehdyt ylityötunnit ilmoitetaan tässä todellisina
tehtyinä tunteina, olivatpa ne 50-, 65-, 150- tai 200-prosenttisesti korvattuja
ylityötunteja.
Ylityöansiot, ylityön korotusosa YLIKORV, verkkolomakkeella M2
Ylityötunteja vastaava palkan korotusosa mahdollisesti maksettuine viikoittaisine
vapaa-ajan korvauksineen.
Ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät VYLI, verkkolomakkeella M3
Ylityökorotus, jos vuoro-, ilta- tai yötyö on ylityötä.
Sunnuntaityökorotus ylityöajalta SYLI, verkkolomakkeella M4
Sunnuntaityökorotuksen määrä ylityöajalta.
Jos sunnuntaina vuorotyössä tehty työ on ylityötä ja siitä maksetaan
sunnuntaityökorotuksen lisäksi ylityökorotus, ilmoita tässä vain
sunnuntaityökorotuksen osuus euroina.
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Esimerkkejä sunnuntaista:
Työntekijä tekee tunnin töitä sunnuntaina ja kyse on säännöllisestä työajasta:
Hänelle maksetaan 200 % korotettu tuntipalkka (15 €), eli 30 euron korotus
ilmoitetaan kohdassa L5.
Työntekijä tekee tunnin töitä sunnuntaina säännöllisenä työaikana klo 18-19:
Hänelle maksetaan 200 % korotettu tuntipalkka, joka lasketaan 15 + 2,25 eurosta eli
sunnuntai-työkorotus on 34,50. Ilmoitetaan kohdassa L5.
Iltatyölisä 2,25 ilmoitetaan erikseen kohdassa L4.
Työntekijä tekee tunnin ylityötä sunnuntaina:
Hänelle maksetaan 200 % korotettu tuntipalkka (15 €), eli 30 euron korotus
ilmoitetaan kohdassa M4.
Työntekijä tekee tunnin ylityötä sunnuntai-iltana:
Hänelle maksetaan 200 % korotettu tuntipalkka, joka lasketaan 15 + 2,25 eurosta eli
sunnuntai-työkorotus on 34,50. Ilmoitetaan kohdassa M4.
Iltatyölisä 2,25 ilmoitetaan erikseen kohdassa M3.
Jos on kyse vuorotyöstä, sunnuntaityökorvaus (100 %) ilmoitetaan kohdassa M4 ja
ylityökorvaus erikseen kohdassa M2.
Erotuksena sunnuntaina tehtyyn ylityöhön esimerkki arkena tehdystä:
Työntekijä tekee ylityötä perjantai-iltana kaksi tuntia säännöllisen työajan päättymisen
jälkeen.
Hänelle maksetaan 100 % korotettu tuntipalkka (15 €), joka lasketaan 15 + 2,25
eurosta eli ylityökorotus on 17,25 €. Ilmoitetaan kohdassa M2.
Iltatyöstä 2,25 euroa ilmoitetaan erikseen kohdassa M3.
Palkallisen vapaan tunnit PALTUN, verkkolomakkeella P1
Palkallisen vapaan tunnit tilastointijaksolta.
Palkallisen vapaan ansio POLOANS, verkkolomakkeella P2
Palkallisen vapaan ansio tilastointijaksolta, esim. vuosiloman (1,5-kertainen taikka
TTES 55 § 7 mom. tilanteessa 1,0 -kertainen), sairausloman, lomapalkkavapaan,
koulutuksen, 50- tai 60-vuotispäivän, lapsen äkillisen sairastumisen, lapsen syntymään
liittyvä tms. ajalta maksettu palkka.
Varallaoloajan tunnit VAROTUN, verkkolomakkeella P3
Varallaoloa vastaavat tunnit tilastointijaksolta.
Varallaolokorvaus VAROPALK, verkkolomakkeella P4
Varallaolokorvaus tilastointijaksolta.
Muut ei tehdyn työajan ansiot PALMUU, verkkolomakkeella P5
Muut tilastointijaksoon kohdistuvat ei tehdyn työajan ansiot, joita ei edellä ole eroteltu
mihinkään kenttään, kuten tossuraha. Verottomia korvauksia ei ilmoiteta. Työsuhteen
päättyessä maksettavaa lomakorvausta ei ilmoiteta tilastoon.
Tulospalkkio VTULOS, verkkolomakkeella R1
Tulospalkkio koko vuodelta.
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Erikoispalkkio ERIK, verkkolomakkeella R2
Työsuoritukseen tai työtulokseen liittyvien tekijöiden perusteella maksettavia erillisiä
palkkioita, jotka ovat työsuoritemäärästä välittömästi riippumattomia (esim. koneen
käyntiaika tai hyötysuhde, raaka-ainesäästöt, tuotteen laatu, hylkytuotannon määrä
yms.) TTES 33 §.
Luontoisedut, verollinen LUONT, verkkolomakkeella R3
Palkansaajalle maksettavat luontoisedut tilastointijaksolta.

