Liite yleiskirjeeseen A2/2016

Palkanmaksupäiviä koskevat muuttuneet KirVESTES:n määräykset 1.1.2017 alkaen
-------16 §

Palkan maksaminen viranhaltijalle

VES
1 mom. Palkan maksamisen ajankohta
Viranhaltijan varsinainen palkka maksetaan kunkin kalenterikuukauden 15. päivänä. Jos
maksupäiväksi määrätty päivä sattuu arkilauantaiksi, sunnuntaiksi tai muuksi juhlapäiväksi,
palkka maksetaan sitä lähinnä edeltävänä saman kalenterikuukauden muuna arkipäivänä.
Palkan tulee olla nostettavissa tässä momentissa tarkoitettuna palkanmaksupäivänä.
Soveltamisohje:
Palkanmaksuajankohta on sama sekä toistaisessa että määräaikaisessa virkasuhteessa oleville
viranhaltijoille.
Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa viranhaltijalle laskelma, jossa on selvitys palkan suuruudesta,
mahdollisista lisistä sekä palkanpidätyksistä eri tarkoituksiin (KL 6:24).

2 mom. Muun kuin varsinaisen palkan tai palkkion maksaminen
Muu kuin varsinainen palkka tai palkkio maksetaan varsinaisen palkan maksamisen
yhteydessä, jollei virkaehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Jos palkan tai palkkion
maksaminen edellyttää laskulla esitettävää selvitystä suoritetuista toimenpiteistä, maksu
suoritetaan viimeistään laskun esittämistä seuraavan kalenterikuukauden aikana.
3 mom. Palkan maksamisen tapa
Viranhaltijan palkka maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille.
-------17 §

Palkan maksaminen työsopimussuhteiselle työntekijälle

TES
1 mom. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkan maksamisen ajankohta
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka kerran kuukaudessa jälkikäteen
kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Jos kuukauden viimeinen arkipäivä on lauantai, palkka
maksetaan edellisenä arkipäivänä. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin
ajoissa, että palkka on erääntymispäivänä työntekijän käytettävissä.
Soveltamisohje:
Työntekijälle annetaan palkanmaksun yhteydessä laskelma josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen
määräytymisen perusteet. Ks. TSL 2:16,2 mom.

2 mom. Tuntipalkkaisen työntekijän palkan maksamisen ajankohta
Tuntipalkkaiselle työntekijälle palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Mikäli
työnantajan ja työntekijän kesken niin sovitaan, voidaan palkka maksaa kerran viikossa tai
kerran kuukaudessa.
Palkka erääntyy maksettavaksi viimeistään kuudentenatoista
kalenteripäivänä palkanmaksukauden päätyttyä.
Soveltamisohje:
Tuntipalkkaiselle työntekijälle palkka maksetaan yleisimmin kaksi kertaa kuukaudessa. Tällöin
työaikajaksot voivat olla esimerkiksi 1.-15. päivä sekä 16. päivästä kuukauden loppuun. Ensimmäisen
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työaikajakson (1.-15. päivä) palkka maksetaan tällöin kuukauden viimeisenä arkipäivänä saman aikataulun
mukaan kuin kuukausipalkkaiselle työsuhteiselle työntekijälle (ks. 1 mom.). Jälkimmäisen työaikajakson
(16. päivästä kuukauden loppuun) palkka maksetaan viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä tai jos
se on arkilauantai, sunnuntai tai muu juhlapäivä, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä.

3 mom. Palkan maksaminen työsuhteen päättyessä
Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan viimeistään palvelussuhteen viimeisenä
päivänä, jollei maksuajankohdasta ole nimenomaisesti työsopimuksella toisin sovittu.
Soveltamisohje:
Palkan maksaminen työsuhteen päättyessä muuna kuin työsuhteen päättymispäivänä, esimerkiksi
työsuhteessa noudatettuna tavanomaisena palkanmaksupäivänä, edellyttää, että siitä on sovittu
työsopimusta solmittaessa tai työsuhteen aikana. Asiasta on aina nimenomaisesti sovittava. Jos ehto on
vakiolausekkeena työsopimuksessa, se on voimassa vain, jos asiasta on sovittu ja siitä on tehty merkintä
työsopimukseen. Ks. myös TSL 2:13-14.
Muut kuin säännölliset palkkaerät, joista ei ole selvitystä työsuhteen päättymispäivänä (esimerkiksi
työaikakorvaukset), voidaan maksaa palkan tavanomaisena maksuajankohtana työsuhteen päättymisen
jälkeen.

4 mom. Palkan erääntyminen erityistapauksissa
Jos työntekijän palkka työsuhteen aikana tai sen päättyessä erääntyy maksettavaksi
pyhäpäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina,
pidetään erääntymispäivänä lähinnä edellistä arkipäivää.
5 mom. Palkan maksamisen tapa
Työntekijän palkka maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille.

-------166 §

Työaikakorvausten suorittamisajankohta

1 mom. Työaikakorvausten antaminen
Rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus annettava viimeistään työaikajakson
päättymistä
seuraavan
kalenterikuukauden
aikana.
Viranhaltijan/työntekijän
suostumuksella vapaa-aikakorvaus voidaan kuitenkin antaa vielä kuuden seuraavan
kalenterikuukauden aikana.
2 mom. Tehtävät, joiden vaativuus on vähintään vaativuusryhmän 601 mukainen
Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka tehtävän vaativuus on vähintään vaativuusryhmän 601
mukainen, annetaan työaikakorvaus kuuden kuukauden kuluessa työn tekemisestä.
3 mom. Vapaa-aikakorvauksen siirtyminen sairauden vuoksi
Mikäli viranhaltija/työntekijä sairastuu vapaa-aikakorvauksen antamisajankohtana, vapaa
siirtyy myöhemmin pidettäväksi.
Soveltamisohje 1-3 mom:
Mikäli seurakunnassa on käytössä työaikapankki, voidaan työaikakorvaukset siirtää työaikapankkiin
sanottujen aikojen kuluessa.
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