
Näin tarkistat palkkalaskelmasi 

Esimerkkejä eri palkan eristä 



Kuukausipalkka määräytyy 

sovellettavan 

työehtosopimuksen mukaan 

ja työsopimuksessa sovitun 

tehtävän vaativuuden 

mukaan. Tarkista aina, että 

sovittu kuukausipalkka on 

vähintään 

työehtosopimuksen 

mukainen. 

Työaikaan liittyvät lisät maksetaan 

toteutuneen työvuorolistan mukaisena. 

Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen 

tuntipalkka. Lauantai-, ilta- ja yölisä ovat 

TES:ssä sovittu prosenttimäärä tuntipalkasta. 

Esim. iltalisä on 15 % tuntipalkasta. Vertaa 

palkkalaskelmaasi toteutuneisiin tunteihin. 

Jos olet tehnyt ylitöitä, ne pitää myös näkyä 

palkkalaskelmassasi, ellet pidä niitä vapaana. 

 

Tuntipalkka lasketaan yleensä jakamalla 

kuukausipalkka luvulla 163. 

Kuukausipalkka ja lisät 



Sairausajan palkka 

Kun joudut jäämään 

sairauslomalle, 

työnantaja maksaa 

sairausajan palkkaa 

työehtosopimuksen 

määräyksen mukaan. 

Se kuinka pitkään 

sairausajalta palkkaa 

maksetaan, riippuu 

siitä, kuinka pitkä 

työsuhde sinulla on 

ollut ennen 

sairastumista. 

 

Työnantaja yleensä 

laittaa palkkalaskelmaan 

näkyviin erikseen 

sairausajan palkan. 

Silloin laskelmassa 

näkyy miinuksena 

varsinaisen palkan 

vähennys ja plussana 

sairausajan palkka 

(sama summa).  

Summa lasketaan näin: 

kuukausipalkka / 

kuukauden työpäivät * 

sairausajan työpäivät 

Sairausajalta 

maksetaan saamatta 

jääneet työvuorolisät. 

Ne voidaan maksaa 

suunniteltujen vuorojen 

mukaan tai 

prosenttiperusteena 

kuten vuosilomallakin. 

Tässä esimerkissä 

työntekijällä on lisät 

säännöllisistä ansioista 

keskimäärin 15 %. 

 



Lomapalkka 

Kun olet vuosilomalla, 

palkkalaskelmassa näkyy 

lomapalkka erikseen ja sama 

summa on vähennetty 

kuukausipalkasta. Lisäksi 

maksetaan mahdollisesti 

lomalisä saamatta jääneistä 

työvuorolisistä. 

Lomapalkka lasketaan näin: 

kuukausipalkka / 25 * 

lomapäivät 

 

Lomaraha maksetaan joko 

kaikille samassa 

kuukaudessa esim. 

elokuussa tai sitten silloin 

kun pidät vuosilomaa. 

Lomaraha on puolet 

lomapalkasta. 



Ennakonpidätys A-kortti 

Palkkalaskelmassa näkyy sinun verokorttisi 

tiedot. Mikäli olet valinnut verokortista A-

vaihtoehdon, ennakonpidätys menee 

palkkakauden tulorajaan asti pienemmällä eli 

perusprosentilla. Tulorajan ylimenevästä 

palkasta ennakonpidätys lasketaan isomman 

eli lisäprosentin mukaan. Tässä kuukauden 

tulorajan voi laskea näin: 31250 / 12 kk = 

2604,17 € kuukaudessa. 

Jos työnantaja käyttää kumulatiivista 

laskentatapaa, aikaisemmin maksetut palkat 

vaikuttavat ennakonpidätyksen laskemiseen.  

Tässä veroprosentin 

tarkistus: 

469,07 / 1876,26 * 100 % 

= 25 % perusprosentti 



Ennakonpidätys B-kortti 

Palkkalaskelmassa näkyy sinun verokorttisi 

tiedot. Mikäli olet valinnut verokortista B-

vaihtoehdon, ennakonpidätys menee 

pienemmällä eli perusprosentilla, niin kauan 

kuin verokortissa oleva tuloraja on täynnä. Kun 

raja menee yli, ennakonpidätys lasketaan 

isomman eli lisäprosentin mukaan. Tarkkaile 

kumulatiivista ansioista tulorajan ylittymistä. 

Tässä veroprosentin 

tarkistus: 

532,08 / 1803,67 * 100 % 

= 29,50 % lisäprosentti 

(raja mennyt yli) 



Muut vähennykset 

Palkkalaskelmassa näkyy lakisääteisenä 

vähennyksenä eläkevakuutus- ja 

työttömyysvakuutusmaksu. Joka vuosi 

vahvistetaan uudet prosentit, joiden 

mukaan maksut vähennetään. 53 vuotta 

täyttäneillä on korkeampi 

eläkevakuutusmaksu, kuin alle 53-

vuotiailla. 

Jos olet toimittanut 

työnantajalle jäsenmaksun 

perintävaltakirjan, palkasta 

vähennetään automaattisesti 

jäsenmaksu. Työnantaja 

tilittää jäsenmaksun 

ammattiliitolle kuukausittain.  



Työvuorolisät eri sopimuksissa 

Sosiaalipalvelualan tes Terveyspalvelualan tes 

 Iltalisä klo 18 – 21 
  15 % tuntipalkasta 

 Yölisä klo 21 – 06 
 30 % tuntipalkasta, 
jaksotyössä 40 % 

 Lauantailisä klo 06 – 20 
 25 % tuntipalkasta 

 Sunnuntailisä, 
la klo 20 – su 24 
 100 % tuntipalkka 

 Iltalisä klo 18 – 22 
  15 % tuntipalkasta 

 Yölisä klo 22 – 07 
 35 % tuntipalkasta, 
jaksotyössä 45 % 

 Lauantailisä klo 07 – 18 
 20 % tuntipalkasta 

 Sunnuntailisä, 
la klo 18 – su 24 
 100 % tuntipalkka 

 



Työvuorolisät eri sopimuksissa 

 KVTES ja PTYTES 

 

 Iltalisä klo 18 – 22 

  15 % tuntipalkasta 

 Yölisä klo 22 – 07 

 30 % tuntipalkasta, jaksotyössä 40 % 

 Lauantailisä klo 06 – 18 

 20 % tuntipalkasta 

 Sunnuntailisä, la klo 18 – su 24 

 100 % tuntipalkka 

 

 

 


