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7.  LISÄT 1.3.2016–31.1.2022

(Huom. Kielilisään tullut muutos 1.4.2018)

MYYJÄT JA MYYMÄLÄ-
TYÖNTEKIJÄT

Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
tes 12 § 3. kohta

marras–joulukuu

Hki*  4,10 e tunnilta
Muu Suomi 3,92 e tunnilta

Hki*  8,20 e tunnilta1)

Muu Suomi 7,84 e tunnilta1)

Maanantai–perjantai klo 18–24 
ja sunnuntai klo 18–24 aukiolosta 
riippumatta ja yksinkertaisena.  
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Sunnuntaisin klo 18–24 myymälän 
ollessa auki klo 18:n jälkeen.
( 1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

Aattoiltalisä
tes 12 § 4. kohta

Sama kuin lauantailisä Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 
18–24, jos myymälä auki klo 18 
jälkeen.

Yölisä
tes 12 § 5. kohta

Hki*  6,16 e tunnilta
Muu Suomi  5,89 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06 
aukiolosta riippumatta.

Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, 
kirkollisen juhla-, vapun- ja 
itsenäisyyspäivän yönä tehdystä 
työstä.

Lauantailisä
tes 12 § 6. kohta

Hki*  5,35 e tunnilta
Muu Suomi  5,17 e tunnilta

Arkilauantai klo 13–24 aukiolosta 
riippumatta.

Inventaarilisä lauantaina
tes 12 § 7. kohta

Sama kuin lauantailisä Arkilauantai klo 13–24 aukiolosta 
riippumatta.

Vastuulisä  
tes 12 § 8. kohta

Vähintään 5 % taulukkopalkasta.

Myymälänhoitajan  
sijaisuuslisä 
tes 12 § 9. kohta

5–20 %

Kylmähuonelisä   
tes 12 § 10. kohta

Vähintään 5 % taulukkopalkasta.

Pakkashuonelisä  
tes 12 § 11. kohta

Pakkashuoneessa tehdyiltä tunneilta 20 %:lla korotettu palkka.

Hälytysraha  
tes 12 § 12. kohta

Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
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VARASTOTYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
tes 13 § 2. kohta

3,66 e tunnilta
7,32 e tunnilta

Maanantai–perjantai  klo 18–22.
Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain 
lisäksi myös kirkollinen juhla-, 
vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Yölisä
tes 13 § 4. kohta

4,31 e tunnilta

8,62 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 
22–24. 
Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24. 
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspvä.

Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta

Hki*  5,35 e tunnilta
Muu Suomi  5,17 e tunnilta

Arkilauantai klo 13–22

Iltalisä myyntityöhön  
liittyvästä varastotyöstä
tes 12 § 3. kohta

marras–joulukuu

Hki*  4,10 e tunnilta
Muu Suomi 3,92 e tunnilta

Hki*  8,20 e tunnilta
Muu Suomi 7,84 e tunnilta
 

Maanantai–perjantai klo 
18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksin-
kertaisena, jos työ liittyy aukiolon 
johdosta tehtävään myyntityöhön.  
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

Aattoiltalisä myyntityöhön 
liittyvästä varastotyöstä 
tes 12 § 4. kohta

Hki* 5,35 e tunnilta
Muu Suomi 5,17 e tunnilta
 

Kirkollisen juhlapyhän aattona 
klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon 
johdosta tehtävään myyntityöhön.

Yölisä myyntityöhön  
liittyvästä varastotyöstä
tes 12 § 5. kohta

Hki*  6,16 e tunnilta
Muu Suomi 5,89 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06, 
jos työ liittyy aukiolon johdosta 
tehtävään myyntityöhön. 
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, 
kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäi-
syyspäivän yönä tehdystä työstä.

Lauantailisä myyntityöhön 
liittyvästä varastotyöstä  
tes 12 § 6. kohta

Hki* 5,35 e tunnilta
Muu Suomi 5,17e tunnilta
 

Arkilauantai klo 13–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

Olosuhdelisät  
tes 13 § 8. kohta

7–11 % taulukkopalkasta / tunti

Pakastevarastolisä 
 tes 13 § 9. kohta

20 % henkilökohtaisesta palkasta / tunti. Pääasiallisesti pakastevarastossa 
työskentelevälle työntekijälle lisä maksetaan kaikilta tunneilta.

Työryhmän vanhin  
(nokkamies)  
tes 13 §  10. kohta

Vähintään 10 % 8. vuoden taulukkopalkasta.

Hälytysraha tes 13 § 11. kohta Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
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KONTTORITYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
tes 14 § 2. kohta 

Hki*  1,98 e tunnilta
Muu Suomi 1,85 e tunnilta

Hki*  3,96 e tunnilta1)

Muu Suomi 3,70 e tunnilta1)

Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 
18–24.

Sunnuntai klo 18–24. Sunnuntain 
lisäksi kirkollinen juhla-, vapun- ja 
itsenäisyyspäivä.
( 1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

Iltalisä myyntityöhön  
liittyvästä konttorityöstä 

tes 12 § 3. kohta

marras–joulukuu

Hki*  4,10 e tunnilta
Muu Suomi 3,92 e tunnilta

Hki*  8,20 e tunnilta
Muu Suomi 7,84 e tunnilta

Maanantai–perjantai klo 18–24 
ja sunnuntai klo 18–24 yksin-
kertaisena, jos työ liittyy aukiolon 
johdosta tehtävään myyntityöhön. 
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

Aattoiltalisä myyntityöhön 
liittyvästä konttorityöstä
tes 12 § 4. kohta

Hki*  5,35 e tunnilta
Muu Suomi  5,17 e tunnilta

Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 
18–24, jos työ liittyy aukiolon joh-
dosta tehtävään myyntityöhön.

Yölisä myyntityöhön  
liittyvästä konttorityöstä
tes 12 § 5. kohta

Hki*  6,16 e tunnilta
Muu Suomi  5,89 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06, 
jos työ liittyy aukiolon johdosta 
tehtävään myyntityöhön. 
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, 
kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäi-
syyspäivän yönä tehdystä työstä.

Lauantailisä myyntityöhön 
liittyvästä konttorityöstä
tes 12 § 6. kohta

Hki*  5,35 e tunnilta
Muu Suomi  5,17 e tunnilta

Arkilauantai klo 13–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

 * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
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VAHTIMESTARIT Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
tes 13 § 2. kohta

Kuten iltalisä varastotyöntekijöillä.

Yölisä
tes 13 § 4. kohta

Kuten yölisä varastotyöntekijöillä.

Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta

Kuten lauantailisä varastotyöntekijöillä.

Iltalisä myyntityöhön  
liittyvästä vahtimestarin  
työstä
tes 12 § 3. kohta

marras–joulukuu

Hki*  4,10 e tunnilta
Muu Suomi 3,92 e tunnilta

Hki*  8,20 e tunnilta
Muu Suomi 7,84 e tunnilta
 

Maanantai–perjantai klo 18–24 ja 
sunnuntai klo 18–24 yksin-
kertaisena, jos työ liittyy aukiolon 
johdosta tehtävään myyntityöhön.
 Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

Aattoiltalisä myyntityöhön 
liittyvästä vahtimestarin  
työstä
tes 12 § 4. kohta

Hki* 5,35 e tunnilta
Muu Suomi 5,17 e tunnilta
 

Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 
18–24, jos työ liittyy aukiolon 
johdosta tehtävään myyntityöhön.

Yölisä myyntityöhön  
liittyvästä vahtimestarin  
työstä
tes 12 § 5. kohta

Hki*  6,16 e tunnilta
Muu Suomi 5,89 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06, 
jos työ liittyy aukiolon johdosta 
tehtävään myyntityöhön. 
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä,  
kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäi-
syyspäivän yönä tehdystä työstä.

Lauantailisä myyntityöhön 
liittyvästä vahtimestarin 
työstä 
tes 12 § 6. kohta

Hki* 5,35 e tunnilta
Muu Suomi 5,17e tunnilta
 

Arkilauantai klo 13–24, jos työ 
liittyy aukiolon johdosta tehtävään 
myyntityöhön.

 Lisät voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa.

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
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SIIVOOJAT Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
tes 15 § 6. kohta

0,93 e tunnilta
1,86 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 18–22.
Sunnuntai klo 18–22.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Yölisä
tes 15 § 6. kohta

1,75 e tunnilta

3,50 e tunnilta

Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 
22–24.
Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24. 
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.   

KIOSKIMYYJÄT Määrä ja laskentapohja Klo

Iltalisä
ptk 3 § 1. ja 3. kohta 

0,94 e tunnilta Maanantai–sunnuntai klo 18–23.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

Yölisä
ptk 3 § 2. ja 3. kohta

3,45 e tunnilta Maanantai–sunnuntai klo 00–06 
ja 23–24. 
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen 
juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

  

SOMISTAJAT Määrä ja laskentapohja

Työkohtaisuuslisä
ptk 2 § 5. kohta ja 
tes 11 § 5. kohta 

Prosentuaalisena taulukkopalkasta.

Kielilisä
ptk 2 § 6. kohta ja  
tes 11 § 9. kohta

Ennen 1.4.2018 kielilisään oikeutetut työntekijät:

Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 
5 % suurempaa lisää.

1.4.2018 tai sen jälkeen kielilisän piiriin tulevat työntekijät:

Kielilisä on 3 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 
kielilisä on 5 %.
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HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄT

Huolto- ja  
liikenne-asemat 

jossa alle 2000 artikkelin 
päivittäistavarakauppa tai 
jossa ei päivittäistavara- 
kauppaa.
ptk 4 § 1. kohta

jossa vähintään 2000 
artikkelin päivittäista-
varakauppa ja jonka 
päivittäistavarakaupan 
myyntipinta-ala enintään 
400 m2.
ptk 4 § 2. kohta

jossa yli 400 m2 
päivittäistavarakauppa.

Iltalisä klo 18–24

maanantai–lauantai
sunnuntai, kirkolli-
nen juhla-, vapun- 
ja itsenäisyyspäivä 
 

1,04 e tunnilta
2,08 e tunnilta

1,82 e tunnilta
3,64 e tunnilta

Päivittäistavarakaupassa 
tehtävä työ:
lisät kuten myyjillä ja 
myymälätyöntekijöillä.
tes 12 § 3. - 6.

Muualla kuin päivittäis-
tavarakaupassa tehtävä 
työ:
ptk 4 § 1. kohta
Iltalisä klo 18–24
ma–la 1,04 e tunnilta
sunnuntai, kirkollinen juh-
la-, vapun- ja itsenäisyys-
päivä 2,08 e tunnilta
Yölisä klo 00–06
ma–su, kirkollinen
juhla-, vapun- ja
itsenäisyyspäivä 
3,44 e tunnilta

Yölisä klo 00–06

maanantai–sun-
nuntai, 
kirkollinen juhla-, 
vapun- ja itsenäi-
syyspäivä

3,45 e tunnilta 3,65 e tunnilta

Kielilisä
ptk 4 § 4. kohta

Ennen 1.4.2018 kielilisään oikeutetut työntekijät:

Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 
maksetaan 5 % suurempaa lisää.

1.4.2018 tai sen jälkeen kielilisän piiriin tulevat työntekijät:

Kielilisä on 3 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa kielilisä on 5 %.

Hälytysraha
ptk 4 § 5. kohta

Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.
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KAIKKI  
AMMATTIRYHMÄT

Määrä ja laskentapohja

Työkohtaisuuslisä
tes 11 § 5. kohta

Prosentuaalisena taulukkopalkasta.

Kielilisä
tes 11 § 9. kohta

Ennen 1.4.2018 kielilisään oikeutetut työntekijät:

Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 
maksetaan 5 % suurempaa lisää.

1.4.2018 tai sen jälkeen kielilisän piiriin tulevat työntekijät:

Kielilisä on 3 % taulukkopalkasta / kieli.

Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 
kielilisä on 5 %.
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