
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA
Aika 29.4.2016

Paikka Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n toimisto
 Eteläranta 10, Helsinki

Läsnä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM 
ry:n edustajat

1 § Sopimuksen uudistaminen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n väli-
nen vartiointialaa koskeva työehtosopimus uudistetaan muutoksin, jotka on siir-
retty työehtosopimuksen asianomaisiin pykäliin tai tähän pöytäkirjaan.

2 § Sopimuskausi

1.4.2016 - 30.4.2017

3 § Palkkaratkaisu

Yleiskorotus
Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.4.2016 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 16 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 
0,43 %.

Lisät
Yötyölisä on 1.4.2016 lukien 191 senttiä tunnilta.

4 § Sopimuksen kehittämistä koskevat tekstikysymykset

4.1. Vuosilomapalkan laskenta
Muutetaan työehtosopimuksen 45 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan 
seuraavasti:

VARTIOINTIALAN työehtosopimus
1.4.2016–30.4.2017



Vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät lomapalkkasopimuksen (tes:n 
liite) ja vuosilomalain mukaan. Paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmie-
hen välillä voidaan sopia prosentuaalisesta vuosilomapakan ja lomakorvauk-
sen laskennasta sekä näiden maksuajankohdista (51 §). 

Pöytäkirjamerkintä:
Sovittaessa paikallisesti vuosilomapalkasta tulee lomapalkan vastata koko-
naisuutena arvioiden tasoltaan vähintään vuosilomalain 12 §:n mukaisesti 
laskettavan lomapalkan määrää. Sama pätee lomakorvaukseen. Paikallisessa 
sopimuksessa on selkeästi avattava, mitä eriä otetaan huomioon lomapalkan 
laskennassa.

Poiketen 51 §:n määräyksistä tällainen paikallinen sopimus on irtisanottavis-
sa 3 kk irtisanomisaikaa noudattaen ainoastaan lomanmääräytymisvuoden 
loppuun.

Muutetaan työehtosopimuksen 45 §:n väliotsikko ”Maksuajankohta” ja sen alla 
oleva 4. kappale kuulumaan seuraavasti:

Lomarahan maksuajankohta
Lomarahan maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin (51 §).

Muilta osin 45 §:n määräykset pysyvät ennallaan.

4.2 Palkkausjärjestelmän päivittäminen
Lisätään 24 §:ään tasolle III uusi kohta seuraavasti:

Vartiointitehtävä vastaanottokeskuksissa (Voimaan 1.5.2016)
Vartiointitehtävä vastaanotto- ja järjestelykeskuksissa tai niitä vastaavissa 
tiloissa.

Palkanmuutos voidaan rahoittaa kohde- tai tehtäväkohtaisella palkanosalla.
 
5 § Vuosivapaajärjestelmän pilotointi jäsenyrityksissä

Osapuolet edistävät mahdollisuuksia testata vuosivapaajärjestelmän (työehtoso-
pimuksen liite 1a) toimivuutta yrityksessä tai sen osassa.

6 § Työehtosopimuksen kehittäminen jatkuvan neuvottelun periaatteella 

6.1. Laki yksityisistä turvapalveluista: vaikutukset työehtosopimukseen
Uusi laki yksityisistä turvapalveluista tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Osapuolet 
selvittävät työryhmässä ennen lain voimaantuloa, mitä muutoksia lainmuutos 
edellyttää työehtosopimukseen. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan apuna 

lainmuutoksen asiantuntijaa. Työryhmän esittämistä muutoksista on sovittava 
30.4.2017 mennessä.

6.2. Tuottavuuden, työllisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
Sopimusosapuolet selvittävät jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti, miten 
alan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää työehtosopimusta ja 
paikallisen sopimisen käytäntöjä kehittämällä. Työssä huomioidaan alan tulevai-
suuden näkymät sekä muuttuvat asiakastarpeet. Töiden joustavamman organi-
soinnin lisäksi tarkastellaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osaamisen 
ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä.

7 § Voimassaolo

Tämän pöytäkirjan voimassaoloaika on sama kuin varsinaisen 
työehtosopimuksen.

8 § Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja katsotaan sopijapuolten allekirjoituksilla tulleen heti tarkaste-
tuksi ja hyväksytyksi.

Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

 



Palkat 1.4.2016 alkaen

Palvelusajan perusteella tasopalkkaa ja palvelusaikalisää (tuntipalkat suluissa) 
maksetaan 1.4.2016 alkaen seuraavasti: 

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

  Perus  2 vuotta  7 vuotta

 Taso I  1638 (10,11)   

 Taso II  1714 (10,58)  1758 (10,85)  1807 (11,15)

 Taso III  1806 (11,15)  1852 (11,43)  1901 (11,73)

 Taso IV  1925 (11,88)  1976 (12,20)  2026 (12,51)

 Taso IVA  2000 (12,35)  2053 (12,67)  2104 (12,99)

 Taso V  2075 (12,81)  2131 (13,15)  2185 (13,49)

Muu Suomi

  Perus  2 vuotta  7 vuotta

 Taso I 1583 (9,77)   

 Taso II  1658 (10,23)  1701 (10,50)  1745 (10,77)

 Taso III  1746 (10,78)  1793 (11,07)  1837 (11,34)

 Taso IV  1861 (11,49)  1912 (11,80)  1962 (12,11)

 Taso IVA  1899 (11,72)  1950 (12,04)  2000 (12,35)

 Taso V  2008 (12,40)  2062 (12,73)  2116 (13,06)

Ilta- ja yötyölisä

 Iltatyölisä   Yötyölisä
kello 17–21   21–07
 100 senttiä  191 senttiä tunnilta
Ylityönä, sunnuntaina ja erityislauantaina tehdystä ilta- ja yötyöstä maksetaan 29 
ja 30 §:n mukaiset korvaukset.
  
Lauantaityölisä
Kaikilta lauantaityön tunneilta (00.00 – 24.00) maksetaan lauantaityölisää, jonka 
suuruus on 2 euroa tunnilta.
  

Soveltamisohje:
Lauantaityölisään oikeuttavilta tunneilta maksetaan myös ilta- ja yötyölisää 
seuraavasti:
 • klo 00.00–07.00 ja 21.00–24.00  2,00 + 1,91 = 3,91 €/t
 • klo 17.00–21.00   2,00 + 1,00 = 3,00 €/t.

Lauantaityölisää ei makseta tes 30 §:n tarkoittamilta päiviltä, joilta maksetaan 
määräyksen mukaisesti vähintään 50 %:lla korotettua palkkaa.


