
HUVI-, TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 

PALKANKOROTUKSET 1.11.2021 

Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan sen palkanmakukauden alusta, joka alkaa 

1.11.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 prosenttia. 

Taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta joka alkaa 1.11.2021 tai lähinnä sen 

jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti: 

Taulukkopalkat  

Palkkaryhmä A (perustehtävät) 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: apulainen, lipunmyyjä, siivous- ja puistotyöntekijä, pelinhoitaja, 

ajolaitteenhoitaja tai -kuljettaja, eläintenhoitaja, grilli-, kahvila- ja kioskimyyjä, järjestyksen 

ylläpito, allasvalvoja. 

A-ryhmä 0-6 kk 6-12 kk yli 1v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. 

I PKL 7,64 8,39 9,37 9,73 10,05 10,40 

II PKL 7,51 8,26 9,23 9,59   9,93 10,28 

Palkkaryhmä B (ammattitehtävät) 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: kokki, tarjoilija (ei anniskella yli 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 

sisältäviä alkoholijuomia, kahvila), huoltomies, ratatyöntekijä, toimistotyöntekijä, allasvalvoja 

(pätevyys), vaativa eläintenhoito, siivooja, kerroshoitaja, vaativa ajolaitteen hoito tai kuljetus, 

ryhmäopas, infopisteen hoitaja, ajolaitetauottaja. 

B-ryhmä 0-6 kk 6-12 kk yli 1 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. 

I PKL 8,71 9,53 10,77 10,97 11,18 11,38 

II PKL 8,63 9,41 10,64 10,90 11,11 11,29 

Palkkaryhmä C (itsenäiset ja vastuullisemmat ammattitehtävät) 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: tarjoilija, kokki (anniskellaan yli 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 

sisältäviä alkoholijuomia), kone-, sähkö- tai LVI-asentaja, kirvesmies, puuseppä, myyntisihteeri, 

vaativa toimistotyö, eläintarhanhoito, palkanlaskenta, vartija, kenttä- tai pistevastaava, kausiesimies, 

vuoro- tai kenttäpäällikkö ja muun kuin yli 5,5 -tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevan 

kahvila-ravintolan vuoropäällikkö C + 5 %. 

C-ryhmä 0-6 kk 6-12 kk yli 1 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. 

I PKL 9,31 10,42 11,78 12,05 12,29 12,53 

II PKL 9,13 10,22 11,56 11,78 12,09 12,32 

Palkkaryhmä D (asiantuntija- ja esimiestehtävät) 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: myyntineuvottelija, markkinointisuunnittelija, yli 5,5 tilavuusprosenttia 

etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia anniskelevan ravintolan vuoropäällikkö, 

asiakaspalvelupäällikkö, kenttä- ja turvallisuuspäällikkö, teknisen tuen päällikkö, 

järjestelmäylläpito, kahvilan päällikkö (ei anniskella yli 5,5 – tilavuusprosenttisia alkoholijuomia). 



D-ryhmä 0-1 v. yli 1 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. 

I PKL 12,13 13,52 13,88 14,17 14,51 

II PKL 11,93 13,36 13,69 13,99 14,29 

 

Palkkaryhmä E (vaativat asiantuntija- ja esimiestehtävät) 

Tyypillisiä työtehtäviä ovat: yli 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia 

anniskelevan ravintolan ravintolapäällikkö, keittiömestari, yli 5,5- tilavuusprosenttisia 

alkoholijuomia anniskelevan ravintolan vastaava hoitaja ja huollon työnjohtaja. 

E-ryhmä 0-1 v. yli 1 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v. 

I PKL 13,46 15,05 15,42 15,80 16,18 

II PKL 13,23 14,78 15,11 15,46 15,83 

 

Palkkataulukot on laadittu ainoastaan tuntipalkkoina. Kuukausipalkkaisen työntekijän 

kuukausipalkka saadaan kertomalla tuntipalkka luvulla 159. 

Lisät 

Iltatyölisä 1,30 €/ tunti 

Yötyölisä 2,21 €/ tunti 

Hälytysraha 9,40 € 

 


