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PALKKAUSSUOSITUS KUNTASEKTORILLE   
 
 

 
Erikoistumiskoulutuksen (yleensä 30-45 op) tai muun lisä- ja täydennyskoulutuksen myötä 
tulleisiin tehtävän vaativuuden muutoksiin   

 
KVTES II luvun 9 § 1 momentin mukaan tehtäväkohtaisen palkan perusteena on ensisijaisesti 
tehtävän vaativuus. Mikäli tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti esim. lisäkoulutuksen 
myötä tai jos tehtävä edellyttää lisäkoulutusta, tulee tehtäväkohtainen palkka tarkistaa 
vastaamaan tehtävän vaativuutta tehtävän vaativuuden muutosajankodasta lukien (KVTES II 
luku 10 §).   

 
Alla olevassa taulukossa on luettelo yleisimmistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden lisäkoulutuksista, luettelo ei ole tyhjentävä. Taulukkoon on kerätty 
tietoa siitä, minkälaisiin tehtäviin lisäkoulutus on johtanut ja tietoa siitä, kuinka paljon 
palkkaa on tehtävämuutoksen perusteella maksettu. Huomioithan, että palkkasuositus on 
koottu Tehyssä tiedossa olevien palkkojen ja korotusten perusteella. Korotuksen suuruus ja 
palkat voivat vaihdella hyvinkin paljon ja suositus on vain ohjeellinen. 
  
Lisäkoulutuksen vaikutus tehtävään ja sen vaativuuteen vaihtelee suuresti. Uusi tehtävä voi 
olla kokoaikainen tai oman varsinaisen tehtävän ohessa tehtävä lisätehtävä/-vastuu.   

 
 
 

Hyödyllisiä linkkejä 

Tehyn julkaisuja ja selvityksiä:  
Palkkausopas luottamusmiehille ja esimiehille 
Kunta-alan palkat 
Fysioterapeuttien suoravastaanotot  

Sosiaali- ja terveysministeriö:  
Kliinisen hoitotyön erikoisosaaminen – Kehittämisehdotukset tukemaan työelämän muutosta  

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta:  
Työn uusjako – Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen 
työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa 
 

 

 
 
 

https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2012/2012_f_1_palkkausopas_id_55.pdf
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2017/2017_d1_kunta-alan_palkat_id_9566.pdf
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2018/2018_b1_fysioterapeuttien_suoravastaanotot_sosiaali-_ja_terveydenhuollon_julkisissa_organisaatioissa_id_10636.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78989/STM_raportti.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80699/66_Tyon%20uusjako.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80699/66_Tyon%20uusjako.pdf?sequence=1
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Lisäkoulutus Esimerkkikuvaus tehtävästä Palkankorotus  
Haavahoidon asiantuntija  
- erikoistumiskoulutus 
30 op.  
 

Oman työn ohessa yksikkönsä haavahoidon 
asiantuntija/-vastaava   
  
 

Koko organisaation haavahoidon asiantuntija, 
sisältää itsenäistä vastaanottotyötä, haavahoidon 
kehittämistä, tuotteiden käytön koordinointia, 
konsultointia ym.   

Tulee huomioida tehtävän vaativuuden 
arvioinnissa, voi olla myös lisätehtävästä / 
-lisävastuusta erillinen lisä (70 - 200 €)  
 

Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus n. 400 - 600 €  

Hygieniahoitajan 
erikoistumiskoulutus 
30 op.  

Hygieniavastaava omassa työyksikössä    
  
 

 
Koko organisaation hygieniahoitaja  

Tulee huomioida tehtävän vaativuuden 
arvioinnissa, voi olla myös lisätehtävästä /  
lisävastuusta erillinen lisä  
  
Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus n. 400 - 600 €  

Syöpäpotilaan 
moniammatillinen 
hoitoketju  
-erikoistumiskoulutus  
30 op.  

Kuntoutusohjaaja  
 
 

Syöpäpotilaan hoidon koordinointi  
  
  
Syöpähoidon erityisosaaja omassa yksikössä  
(STM 2010a)  

Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus n. 200 - 400 €  
  
Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus n. 200 - 400 € 

  
Tulee huomioida tehtävän vaativuuden 
arvioinnissa, voi olla myös lisätehtävä / 
lisävastuusta erillinen lisä   

Moniammatillinen 
kotikuntoutus erikoistumis-
koulutus  
30 op.  

Kotiutushoitaja  Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan,  
korotus n. 200 - 400 € 

Asiakasvastaavakoulutus  
30 op.  
 

Moni- ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoidon 
koordinointi. Työnkuvaan voi kuulua sekä 
päivystävän sairaanhoitajan että asiakasvastaavan 
vastaanoton pitämistä.  

Palkkaus rinnastetaan HOI020:n palkkaan,  
korotus n. 200 - 400 € 

 

Psykoterapiaopinnot 30 op 
(valmentavat) tai 60 op   
(60 op opinnoista Valviran 
rekisteriin tieto)  

”Sairaanhoitaja-psykoterapeutti- vakanssi”  
  
Psykoterapia, valmentavan koulutuksen saaneet: 
psykiatrian avopuolella laajavastuinen tehtävä  

Palkkaa korotettu n. 320 €  
  
Palkka HOI020:n mukainen,  
korotus 200 - 400 € 

Diabeteshoitajakoulutus  
30 op.  

Oman työn ohessa yksikkönsä diabetes-hoidon 
asiantuntija/ vastaava   
 
Koko organisaation diabetesasiantuntija, työ sisältää: 
itsenäistä vastaanottotyötä,   
diabetespotilaiden hoidosta vastaamista, 
Insuliinipumppuhoidon aloitukset, diabeeti-koiden 
välikontrollit, tehtäväsiirtoja lääkäriltä hoitajalle mm. 
lääkehoidon itsenäinen säätö.   
Koulutusvastuu, alueellinen yhteistyö, mukanaolo 
erilaisissa asiantuntijaryhmissä.  

Tulee huomioida tehtävän vaativuuden 
arvioinnissa, voi olla myös lisätehtävästä / 
lisävastuusta erillinen lisä, korotus 70 - 
200 € 

  
 
Palkka rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus 200 - 400 € 

 

Tekonivelleikatun hoitotyö  
30 op.   

Jonohoitaja, tekonivelpotilaiden leikkausjonojen 
suunnittelu  
  
Tekonivelpotilaiden pre- ja postoperatiivinen 
vastaanotto  

Palkka rinnastetaan HOI020:n palkkaan   
  
 
Korotus 200 - 400 € 
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Lisäkoulutus Esimerkkikuvaus tehtävästä Palkankorotus  

Kivunhoito  
30 op.   

Kipuhoitaja, laaja tehtäväkuva mm. konsultaatio 
osastoille, vastaanotto kipupoliklinikalla  

Palkka rinnastetaan HOI020:n palkkaan  

Mielenterveys / 
depressiohoitajakoulutus  
30 op. 

Depressiohoitaja, itsenäinen vastaanottotoiminta, 
potilaat tulevat suoraan depressiohoitajan 
vastaanotolle  

Palkka rinnastetaan HOI020:n palkkaan, 
korotus 200 - 400 € 

 

Vastaanottohoitotyö / 
Perusterveydenhuollon 
avopalvelut / 
Asiantuntijahoitaja  
30 op.   
  
Hoitotyö 
päivystyspoliklinikalla / 
akuuttihoitotyö  
30 op.   

Laaja-alainen itsenäinen vastaanottotyö, 
hoidontarpeen arviointi, päivystysasetus  
8 § ja 9 §  
 
 
 
Hoidon tarpeen arviointi, akuuttien 
terveysongelmien hoito ja jatkohoito   
Triage ja hoidon priorisointi  
 

Palkkaa korotettu 70 - 400 € 

Sonografiakoulutus  
30 op.  

Vatsan uä-tutkimukset, sikiön niskapoimu- ja uä-
tutkimukset  

100 - 400 € 

 

 

Lisäkoulutus Palkankorotus  
Parantumattomasti sairaan palliatiivinen ja 
saattohoitokoulutus  
30 p.   

Tulee huomioida tehtävän vaativuuden arvioinnissa, voi olla myös 
lisätehtävästä/lisävastuusta erillinen lisä,  
korotus 70 - 200 € 

Perioperatiivinen hoitotyö / tehohoito  
30 - 60 op.   

Tulee huomioida tehtävän vaativuuden arvioinnissa. 
Esim. kokeneet tehohoitajat kuuluvat vaativampaan 
palkkaryhmään (vaikka ei olisi erikoistumiskoulutusta), 
palkkarinnastus HOI020:aan  

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen 
edellyttämä lisäkoulutus  
(A 1089/2010)  
45 op.  

500 - 800 € 

Fysioterapeutin suoravastaanottoon liittyvät koulutukset 
6 - 30 op. 
Esim. selkäneuvonta fysioterapeutin työssä  
30 op.   

200 - 400 € korotus, riippuen siitä,  
tekeekö kokoaikaisesti suoravastaanottoa   

Oikomishoitaja suunterveydenhuollossa  100 - 400 € korotus, riippuen siitä, tekeekö kokoaikaisesti  

Lastensuojelutyön erikoistumis-koulutus  
30 op.  

Koulutuksen laajuus ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen 
palkkavaikutuksen tulee olla 100 – 400 € 

Seksuaalineuvonta  
30 op.  

Koulutuksen laajuus ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen 
palkkavaikutuksen tulee olla 100 – 400 € 

Perhehoitotyö  
30 op.   

Koulutuksen laajuus ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen 
palkkavaikutuksen tulee olla 100 – 400 € 

Mielenterveys / depressiohoitajakoulutus  
30 op.   

Koulutuksen laajuus ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen 
palkkavaikutuksen tulee olla 100 – 400 € 

 

 


