
Kliininen urakehitys ja
palkka



Kunta-alan palkkausjärjestelmä

• Tehtäväkohtainen palkka
• Henkilökohtainen lisä (harkinnanvarainen)
• Työkokemuslisä (5 vuotta 3 % / 10 vuotta 8 %)
• Tulospalkkio (ei pakollinen)
Lisäksi voidaan maksaa muita lisiä tai palkanosia esim.
• Rekrytointilisä
• Kertapalkkio
• Kielilisä
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Tehtäväkohtainen palkka

• Perustuu tehtävien vaativuuteen
• Vaativuuden arviointia varten tulee olla tehtäväkuvaus
• Vaativuuden arviointijärjestelmät työnantajakohtaisia
• Yleensä 3-5 tasoinen järjestelmä
• Tasojen tai korien väliset erot yleensä muutamasta

eurosta 100 euroon
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Esimiesten palkkaus
Johtotehtävät:

• Edellytetään korkeakoulututkintoa
• Hoitotyön johtava esimies määrätyllä toiminta-alueella tai

laitoksessa/yksikössä
• Päätehtävänä johtaminen, kehittäminen ja koordinointi
• Johtaa työtä alaistensa esimiesten välityksellä
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… Johtotehtävät

• Nimikkeestä riippumatta palkkaus tulee olla HOI010;n
mukainen (nimikkeitä: ylihoitaja, palvelupäällikkö,
palvelujohtaja)

• Voi olla myös hinnoittelun ulkopuolinen
• KVTES peruspalkka 2897,74, Koko maa keskiarvo 4038 €

(Tehyn julkaisu: Kunta-alan palkat 2017)
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Esimiestehtävät:

• Edellytetään AMK-tutkintoa tai aikaisempaa opistoasteista alan
tutkintoa

• Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävänä on henkilöstön työn
johtaminen ja suunnittelu sekä omaa yksikköä koskeva
päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu

• Suuremmissa yksiköissä alaisena voi olla myös esimiesasemassa
olevia

• Tehtäviin voi kuulua myös välitöntä potilas-/asiakastyötä
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… esimiestehtävät
• Esim. osastonhoitaja sekä apulaisosastonhoitaja/ vastaavissa

esimiestehtävissä toimivat, nimikkeestä riippumatta
hinnoittelutunnus tulee olla HOI020

• KVTES peruspalkka 2537,59
• koko maa keskiarvo 2950 €
• Osastonhoitaja hoitolaitoksessa 2951 €
• Osastonhoitaja sairaalassa 3151 € (Tehyn julkaisu: Kunta-alan

palkat 2016)
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Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja
Esimiesasema
• Esimiesten ja alaisten palkkojen tulee olla oikeassa suhteessa

toisiinsa nähden, riippumatta hinnoittelukohdasta
à pääsääntöisesti esimiehellä tulee olla selvästi korkeampi
palkka

• Vertailu saatetaan joutua tekemään yli
hinnoittelutunnusrajojen
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Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja
• Esimiehen tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä

huomioidaan:
- johdettavan yksikön koko
- palvelutarjonnan laajuus ja moninaisuus
- erikoispalvelut ja muut erityispiirteet
- yhteistyön laajuus muiden hallinnonalojen ym. kanssa
- esimiestyön merkitys toiminnan tuloksellisuudessa

• Mikäli edellytetään korkeampaa koulutusta, kuin ao.
palkkahinnoittelussa on, tulee olla peruspalkkaa
huomattavasti korkeampi palkka
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Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

• Liitteen 3 1 § soveltamisohjeessa määräykset
asiantuntijatehtävistä

• Asiantuntijaryhmään kuuluvien tehtävät muodostuvat
itsenäisestä alan teoreettiseen hallintaan ja käytännön
asiantuntemukseen perustuvasta terveydenhuollon
tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä
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… Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

• Asiantuntijatehtäviä voivat olla myös rajattua erikoisalaa tai
ao. ammattialan osa-aluetta koskevat tehtävät

• Tehtävä kohdentuu laajempaan toimintaympäristöön ja
palvelee koko organisaatiota

• Päätehtävät muodostuvat esim. konsultoinnista,
koordinoinnista, toiminnan kehittämisestä, kouluttamisesta ja
julkaisutoiminnasta

• Esim. kliiniset asiantuntijat kuten hygienia-, diabetes-, kipu-,
tules-, yms. asiantuntija
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… Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

• Terveydenhuollon asiantuntijat ovat palkkahinnoittelun
ulkopuolisia

• Viiteryhmänä voidaan käyttää yleensä hoitoalan johto- ja
asiantuntija tehtävissä toimivien palkkausta
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Erikoistumiskoulutukset
• Erikoistumiskoulutusten tavoitteet ja sisällöt määritetty

valtioneuvoston asetuksessa (1438/2014)

Tavoitteita:
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä
• saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen

tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
• osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä

perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
• kykenee toimimaan yhteisöissä ja –verkostoissa
• oman erityisalansa asiantuntijana
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• Edelleen myös muita erikoistumiskoulutuksia
• Koulutusten laajuus yleensä 30 op.
• Tehyssä tehty suositus, johon koottu yhteen kaikki

erikoistumiskoulutukset ja tietoa siitä, minkälaisiin
tehtäviin koulutuksen suorittaneet ovat sijoittuneet sekä
suositus siitä, minkälaista palkkaa tehtävästä tulisi
maksaa
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Kiitos!


