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Palkan lisät 
 
Kysymys: 
Olen tehnyt viimeiset parisenkymmentä vuotta töitä yksityissektorilla sekä työntekijänä 
pieneläinklinikalla että yrityksen omistajana. Elämä on kuljettanut siten, että siirryn kuntaan töihin.  
 
Palkasta ja muista virkasuhteen ehdoista on sovittu pääpiirteissään, mutta erilaiset lisät ovat 
jääneet minulle epäselviksi. Eikö kunnissa esimerkiksi makseta ikälisää? Paljonko se mahtaa olla? 

 
Vastaus: 

Vaikka ikälisää kuulee sanana vielä käytettävän, ovat julkisen sektorin palkkausjärjestelmät 
muuttuneet siten, että työuran pituuden merkitys palkkaa lisäävänä tekijänä on vähentynyt. 
Nykyään julkisella sektorilla pyritään palkkauksessa korostamaan työssä suoriutumista ja 
ammatillista osaamista. 

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka määräytyy työn vaativuuden 
arvioinnin perusteella. Toinen elementti on henkilökohtainen lisä, jota maksetaan ammatin 
hallinnan ja esimerkiksi tuloksellisuuden ja yhteistyökykyjen mukaan. Kolmas elementti, 
henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa, niin sanottu ikälisä, muuttui edellisellä 
neuvottelukierroksella työkokemuslisäksi. Lisäksi viranhaltijalle on mahdollista maksaa esimerkiksi 
kielilisää tai rekrytointilisää. 

Työkokemuksen perusteella maksettavan työkokemuslisän suuruus on kolme prosenttia 
tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltijalla on lisään oikeuttavaa työssäoloa vähintään viisi 
vuotta. Lisän suuruus on kahdeksan prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta, kun edellä mainittua 
työssäoloa on kertynyt vähintään kymmenen vuotta. 

Kaikki aiemmin elämässä tehty työnteko ei kerrytä työkokemuslisään oikeuttavaa 
työssäoloaikaa. Viranhaltijan on tullut joko olla työ- tai virkasuhteessa kyseiseen kuntaan tai 
kuntayhtymään, tai sitten muun työnantajan palveluksessa jossain sellaisessa tehtävässä, josta on 
olennaista hyötyä nykyisessä työssä. Eläinlääkärin kohdalla esimerkiksi opiskeluaikana tehty 
tarjoilijan tai myyjän työn tuskin katsotaan tuoneen olennaista hyötyä (vaikka ainahan voi koettaa 
vedota asiakaspalvelutaitojen karttumiseen), mutta samalla ammattialalla toimimisesta on 
olennaista hyötyä. Olennainen hyöty ratkaistaan tapauskohtaisesti ja siihen sisältyy viranomaisen 
harkintavaltaa, mutta pieneläinklinikalla työskenteleminen kerryttänee työkokemuslisään 
oikeuttavaa työssäoloaikaa, jos nykyiseen toimenkuvaankin kuuluu pieneläinten hoitoa. Kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan jo rekrytointitilanteessa selvittää ja sopia, mitä aiemmasta työhistoriasta 
otetaan huomioon. Samankaltaisissa tapauksissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä: viranhaltijoita 
on kohdeltava keskenään tasapuolisesti työkokemuslisän kertymisen perusteista päätettäessä. 

Myös yritystoiminta kerryttää työkokemuslisää enintään yhteensä viiden vuoden edestä. 
Yritystoiminnasta on tullut olla olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä, eikä pelkkää 
omistussuhdetta tai osakkuutta huomioida. Mikäli on toiminut yrittäjänä ja toisaalta jossain 
toisessa paikassa työntekijänä yhtä aikaa, huomioidaan tämä ajanjakso vain yhden kerran. 

Muusta kuin oman kunnan palveluksessa olemisesta sekä yritystoiminnasta on esitettävä 
luotettava kirjallinen selvitys työkokemuslisää saadakseen. Selvitys tulisi esittää kuukauden 
kuluessa siitä, kun virkasuhde on alkanut. Mikäli selvitys esitetään myöhemmin, selvitettyyn 
palvelukseen perustuvaa lisää maksetaan enintään kahden vuoden ajalta takautuvasti selvityksen 
esittämisestä. 
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