
SOSIAALIPALVELUALAN PALKKARYHMITTELY  

 
 
(Palkkasopimuksen 1 §:ssä (s. 26) on periaatteet palkkaryhmiin sijoittumiselle ja vä-
himmäispalkkojen käytölle ja ylittämiselle)  
 
A Palkkaryhmä (avustavat tehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 11  
 
Työ ei edellytä ammatillista koulutusta. Tiedot ja taidot saadaan työssä annettavalla 
opastuksella. Selvät työohjeet ja rutiinit.  
 
Esimerkkitehtäviä: hoito- ja palveluhenkilöstö (h&p): hoitoapulainen, 
päiväkotiapulainen keittiö- ja kiinteistöhenkilöstö (k&k): keittiöapulainen, 
laitosapulainen, siivooja hallintohenkilöstö (hal): avustavat toimistotyöt, postitus, 
asioilla käynti.  
 
 
B Palkkaryhmä (perustehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 14  
 
Tiedot ja taidot saadaan työkokemuksen tai lyhyiden kurssien kautta. 
 
Työ perustuu määriteltyihin toimintaohjeisiin mutta tehtävänratkaisut yksilöllisempiä 
kuin A-palkkaryhmässä. 
 
Esimerkkitehtäviä: 
(h&p): kotiavustaja, koulunkäyntiavustaja, leiriohjaaja 
(k&k): keittäjä, keittiö-/ruokahuoltotyöntekijä, laitoshuoltaja, emäntä hyvin pienissä 
alan yksiköissä, talonmies, vahtimestari 
(hal): toimistotyöntekijä, puhelinvaihteenhoitaja, tavanomaiset laskutus- ym. 
toimiston rutiinityöt, vastuu kopiopalveluista, postinkulusta, puhelinpalvelusta. 
 
 
C Palkkaryhmä (ammattitehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 17  
 
Työ edellyttää vähintään ammatillista perustutkintoa taikka vastaavia tietoja ja taitoja.  
 
Työ on vaihtelevaa ja se suoritetaan itsenäisesti säännösten ja/tai yleisohjeiden mu-
kaan.  
 
Työ muodostuu itsenäisistä osa-alueista. 
 
Esimerkkitehtäviä: 
(h&p): lähihoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, kuntohoitaja, kodinhoi-
taja, mielenterveyshoitaja, kehitysvammaisten hoitaja, askartelunohjaaja, vapaa- 
ajanohjaaja 
(k&k): emäntä, laitosmies, ammattimies, varastonhoitaja, siivousesimies 
(hal): vastuu laskutuksesta ja perinnästä, vastuu palkanlaskennasta, vastuu alan pie-
nen yksikön kirjanpidosta. 
 



 
D Palkkaryhmä (vaativat ammattitehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 21  
 
Työ edellyttää vähintään ammattikorkeakoulun/opistoasteen tutkintoa taikka 
vastaavia tietoja ja taitoja. 
 
Työ perustuu itsenäisiin ratkaisuihin annetun toimivallan puitteissa. 
Työ on itsenäinen tehtäväkokonaisuus. 
 
Esimerkkitehtäviä: 
(h&p): sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja, sosionomi (AMK), sosiaaliohjaaja, sosi-
aalikasvattaja, geronomi, kehitysvammaisten ohjaaja, kuntoutusohjaaja, toiminta-
terapeutti, fysioterapeutti 
(k&k): ravitsemuspäällikkö 
(hal): vastuu alan suuren yksikön kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laadinnasta, 
vastuu alan suuren yksikön rahaliikenteestä ja alakassojen toiminnasta. 
 
 
E Palkkaryhmä (erikoistehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 24  
 
Työ edellyttää vähintään ammattikorkeakoulun/opistotason tutkintoa, usein korkea-
koulututkintoa taikka vastaavia tietoja ja taitoja. (Mikäli työntekijällä on työn 
edellyttämä ylempi korkeakoulututkinto, on vähimmäispalkkaluokka G26.)  
 
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan suunnitteluun tai asiantuntija-asemaan pe-
rustuen ja siihen voi sisältyä toiminnallista, taloudellista tai henkilöstövastuuta.  
 
Esimerkkitehtäviä: 
(h&p): esimiestehtävät tai alan teoreettista hallintaa edellyttävät asiantuntijatehtävät, 
osaston-/vastaava hoitaja/vastaava ohjaaja (esimiesasema), päiväkodin/lasten 
kodin johtaja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliterapeutti 
(k&k): edellisiä palkkaryhmiä vaativammat ja vastuullisemmat keittiö- ja kiinteistö-
tehtävät 
(hal): vastuu koko toimiston toiminnasta ja taloudenhoidosta muissa kuin alan pie-
nissä yksiköissä. 
 
F Palkkaryhmä (vaativat erikoistehtävät): Vähimmäispalkkaluokka G 26  
 
Työ edellyttää korkeakoulututkintoa taikka vastaavia tietoja ja taitoja. 
 
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnon johtamiseen tai asiantuntija-asemaan perus-
tuen ja siihen sisältyy merkittävää toiminnallista, taloudellista tai henkilövastuuta 
tulosvastuulla. 
 
Esimerkkitehtäviä: 
(h&p): vaativat johtotehtävät tai alan teoreettista hallintaa edellyttävät erityisen 
vaativat asiantuntijatehtävät, päiväkodin/lastenkodin johtaja, hoitotyön johtaja, osas-
ton-/vastaava hoitaja/vastaava ohjaaja, johtava sosiaalityöntekijä (em. tehtävissä esi-
miesasema ja tulosvastuu alan isoissa yksiköissä). 
 


