
 
 
 
TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2008 
 
 
Johdanto 
 

Yksityisellä terveyspalvelualalla siirrytään 1.3.2008 alkaen kaavamaisesta am-
mattinimikepohjaisesta palkkausjärjestelmästä työn vaativuuteen perustuvaan 
palkkaukseen. Myös henkilökohtainen suoriutuminen tulee vaikuttamaan työnte-
kijöiden palkkaan.  
 
Hyvin merkittävää uuden järjestelmän rakenteessa on myös palvelusvuosien 
painoarvon huomattava keventäminen. Aiempien viiden vuosiportaan sijaan pal-
velusvuosien vaikutus on supistettu kahteen portaaseen. Samalla on kohdistettu 
palkankorotuksia alalle tulevien ja alalla vähän aikaa olleiden työntekijöiden palk-
koihin. 
 
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe edellyttää työpaikoilla asiaan pa-
nostamista ja myös asenteiden muokkaamista. Järjestelmä antaa työpaikoille 
uusia mahdollisuuksia tehdä itse palkkauksen kohdistamiseen liittyviä ratkaisuja, 
mutta tämä merkitsee myös jossain määrin lisätöitä henkilöstöhallintoon. 
 
Uudessa järjestelmässä työntekijöiden palkat tulevat vaihtelemaan aiempaa 
enemmän. Palkkaerot voivat perustua eroihin työtehtävien vaativuudessa tai 
henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviin seikkoihin. Työntekijöiden on ymmär-
rettävä oikein palkkaerojen perusteet, jotta työpaikan palkkaratkaisut koetaan oi-
keudenmukaisiksi. 

 
 
Palkkausjärjestelmän osat 
 
Työn vaativuuteen perustuva tehtäväkohtainen palkanosa 
 

Palkkausjärjestelmän perustan muodostavat vaativuusryhmien vähimmäispalkat. 
Vanhan palkkausjärjestelmän 16 palkkaryhmää on yhdistetty 6 vaativuusryh-
mäksi. Jokaisen työehtosopimuksen piirissä olevan työntekijän työtehtävä sijoite-
taan johonkin näistä vaativuusryhmistä. Vaativuusryhmille on laadittu sanalliset 
kuvaukset kolmesta vaativuustekijäkokonaisuudesta: osaaminen ja harkinta, 
työn vaikutukset ja vastuu sekä vuorovaikutus työssä. Lisäksi ryhmissä on esi-
merkinomaisesti mainittu niihin tyypillisesti kuuluvia työtehtäviä.  
 
Tehtäväkohtaisen palkanosan toisen osan muodostaa työn vaativuuteen liittyvien 
erityistekijöiden perusteella mahdollisesti maksettava lisäpalkka. Tällaista pal-
kanosaa maksetaan, jos työntekijän työtehtävien vaativuus poikkeaa vaativuus-
ryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja vaativuusryhmän töiden normaalis-
ta vaativuustasosta. Tämän palkanosan maksuperusteet määritellään tarkemmin 
työpaikalla, ja tähän palkanosaan käytetään työehtosopimuksessa sovittuja pai-
kallisesti jaettavia palkankorotuseriä. 
 
Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu nimensä mukaisesti vain ja ainoastaan 
työtehtävän sisältöön. Työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja suorituk-
silla ei ole, eikä edes saa olla, vaikutusta näihin palkanosiin. 



 
Henkilökohtainen palkanosa 
 

Työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa erilaisilla henkilökoh-
taiseen työsuorituksiin liittyvillä perusteilla. Nämä perusteet työnantaja määritte-
lee työpaikalla, ja myös tähän palkanosaan voidaan käyttää työehtosopimuksen 
mukaisia paikallisesti jaettavia korotuseriä. 
 
Henkilökohtaisen palkanosan vähimmäistason muodostaa vuosisidonnainen ta-
kuu, joka korvaa vanhan palvelusvuosilisäjärjestelmän. Työntekijän henkilökoh-
taisen palkanosan on oltava 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 prosenttia 
työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta ja 7 palvelusvuoden täyttyessä vähin-
tään 11 prosenttia työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta. Palvelusvuosien 
määrän laskentaa koskevat määräykset ovat samat kuin aiemmassa työehtoso-
pimuksessa. 
 
Henkilökohtainen palkanosa on siis nostettava em. prosenttien mukaiseen ta-
soon näiden vuosimäärien täyttyessä, jos se ei muuten ole tällä tasolla. Prosent-
tilaskennan pohjana olevaan tehtäväkohtaiseen palkkaan luetaan sekä vaati-
vuusryhmän vähimmäispalkka, että mahdollinen erityistekijöiden perusteella 
maksettava lisäpalkka.  
 

 
Järjestelmän käyttöönotto työpaikalla  
 
Käyttöönoton aikataulu ja kustannusvaikutus 
 

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on porrastettu. Ensimmäinen vaihe on 
tehtävänkuvausten täyttäminen ja töiden sijoittaminen uusiin vaativuusryhmiin. 
Tämä on toteutettava siten, että palkat 1.3.2008 lukien saadaan maksettua uu-
den järjestelmän mukaisesti. Tässä vaiheessa uusi järjestelmä aiheuttaa yksityi-
sellä terveyspalvelualalla keskimäärin 1,7 %:n suuruisen palkkatason korotuk-
sen. Koska henkilötasolla korotukset kohdistuvat eri tavoin eri tehtäviin ja toisaal-
ta painottuvat alalla vähemmän aikaa työskennelleisiin henkilöihin, vaihtelee kus-
tannusvaikutus työpaikoittain. 
 
Paikalliset palkankorotuserät, joiden perusteella maksetaan lisäpalkkaa joko työn 
vaativuuteen liittyvien erityistekijöiden tai henkilökohtaisen suoriutumisen perus-
teella, tulevat maksuun myöhemmin eli 1.11.2008 ja 1.9.2009. Nämä korotuserät 
ovat molemmat suuruudeltaan 0,6 %. 

 
Tehtävänkuvauslomakkeen täyttäminen 
 

Työn vaativuuteen perustuviin palkkausjärjestelmiin liittyy aina tehtävänkuvaus-
ten laatiminen ennen töiden vaativuuden arviointia. Työehtosopimuksessa on 
sovittu mallilomakkeesta, jonka avulla tehtävänkuvaus laaditaan. Työpaikalla 
voidaan laatia myös oma lomake, josta ilmenee vastaavat asiakokonaisuudet. 
 
Lomake voidaan antaa suoraan yksittäisten työntekijöiden täytettäväksi tai työn-
antaja voi täyttää esimerkiksi keskeisimmistä ja yleisimmistä työtehtävistä malli-
lomakkeita, joita kukin työntekijä voi täydentää omalta osaltaan.  
 
Mallilomakkeessa on ohjaavia kysymyksiä, jotka helpottavat työn sisällön ku-
vaamista. Jokaiseen yksittäiseen kysymykseen ei tarvitse väkisin hakea vastaus-
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ta jokaisen työtehtävän osalta. Olennaista on saada kirjattua lomakkeelle keskei-
simmät seikat työtehtävän sisällöstä mahdollisimman todenmukaisesti ja ymmär-
rettävästi. 
 
Kun lomake on täytetty, se käydään läpi työntekijän ja työnantajan edustajan vä-
lillä ja lopullisesti kuvauksen hyväksyy työnantajan edustaja. Hyväksymisen jäl-
keen tehtävänkuvauslomake toimii kyseisen työntekijän työtehtävän vaativuuden 
arvioinnin pohjana. Sen perusteella työtehtävä sijoitetaan tiettyyn vaativuusryh-
mään ja myöhemmin sen perusteella myös arvioidaan, onko tehtävässä vaati-
vuutta lisääviä erityistekijöitä, joista olisi perusteltua maksaa lisäpalkkaa.  

 
Vaativuusryhmiin sijoittaminen 
 

Tehtävänkuvauslomakkeen perusteella työnantaja sijoittaa työtehtävän siihen 
vaativuusryhmään, jonka kuvaus kokonaisuutena parhaiten vastaa työtehtävän 
edellyttämää osaamista ja muuta tehtävän vaativuutta. Se, että työehtosopimuk-
sen tietyn ryhmän vaativuustekijöiden jokin yksityiskohta ei täsmälleen sovi ky-
seiseen työhön, ei tarkoita sitä, etteikö työ voisi kuulua tuohon ryhmään. Tarkas-
telu on siis tehtävä kokonaisuutena. 
 
Jos jonkin tehtävän sijoittaminen ryhmiin tuottaa vaikeuksia, on otettava huomi-
oon myös se, että osa töistä sijoittuu vaativuudeltaan tavallaan vaativuusryhmien 
välimaastoon ja tällöin työssä voi olla peruste maksaa lisäpalkkaa jonkin tai joi-
denkin erityistekijöiden perusteella. 
 
Vaativuusryhmiin sijoittamisen lopputulos käydään läpi työnantajan ja työntekijän 
välillä ja merkitään tehtävänkuvauslomakkeeseen. Työntekijän halutessa on vaa-
tivuusryhmään sijoittamisen perusteet käytävä läpi myös luottamusmiehen kans-
sa. 

 
Palkan määräytyminen 
 

Kun vaativuusryhmä on valittu, ratkaistaan työntekijälle maksettavan palkan suu-
ruus katsomalla työehtosopimuksesta kyseisen vaativuusryhmän vähimmäis-
palkka ko. paikkakuntakalleusluokassa. Lisäksi on otettava huomioon henkilö-
kohtaisen palkanosan vuosisidonnaisen takuun vaikutus palvelusvuosien mukai-
sesti. Näin saadaan laskettua työntekijän uusi vähimmäispalkka 1.3.2008 lukien. 
 
Siirryttäessä vanhasta uuteen järjestelmään kenenkään työntekijän kuukausi-
palkka ei saa laskea. Jos vanha kiinteä kuukausipalkka mahdollisine kuukausi-
kohtaisine lisineen siis ylittää uuden järjestelmän osoittaman tason, vanha palk-
kataso on säilytettävä. Erillisiä henkilökohtaisia tai tehtäväkohtaisia lisiä ei sen si-
jaan ole velvollisuutta säilyttää erikseen uuden vaativuusryhmän palkan päällä, 
jos vaativuusryhmän vähimmäispalkka ylittää vanhan palkkatason. Tätä kuvaa 
seuraava esimerkki: 



Esimerkki

• Työntekijän palkka ollut 1.10.2007 lukien 1878,40 € (PR 8, 
pkl 1, 7v), jonka lisäksi maksettu tehtäväkohtaista lisää 50 
€, eli yhteensä 1928,40 €/kk
– työntekijä päädytään sijoittamaan uuteen vaativuusryhmä 3:een
– uusi VR 3:n 7v palkka on 1945,26 € (1752,49 x 1,11), johon palkka on 

nostettava 1.3.2008 lukien
– erillistä 50 €:n lisää ei ole velvollisuutta säilyttää, vaan se sisältyy uuden 

vaativuusryhmän vähimmäispalkkaan

 
 
Siirtymämääräysten soveltaminen 
 

Koska palkkausjärjestelmäuudistus merkitsee 1.3.2008 järjestelmän rakentee-
seen hyvin merkittäviä muutoksia, on uusien määräyksien ja palkkojen käyttöön-
otolle sovittu siirtymäajat. Osa muutoksista tulee siis voimaan vaiheittain. 
 
Koska rakennemuutos nostaa joidenkin työuran alkuvaiheessa olevien työnteki-
jöiden palkkoja euromääräisesti varsin paljon, on sovittu, että korotukset tulevat 
voimaan useammassa osassa tiettyjen eurorajojen ylittyessä. Jos uuden palkka-
usjärjestelmän mukainen palkka johtaisi työntekijällä 1.3.2008 yli 70 euron pal-
kankorotukseen, voidaan 70 euroa ylittävä palkankorotus maksaa viimeistään 
1.11.2008 lukien ja 130 euroa ylittävä korotus viimeistään 1.6.2009 lukien. Jos 
työpaikalla halutaan maksaa kaikki korotukset kerralla, sekin on toki mahdollista. 
 
Vastaavaa porrastusperiaatetta voidaan niin haluttaessa soveltaa myös uusien 
työntekijöiden ja uusiin tehtäviin siirtyvien työntekijöiden vähimmäispalkkoihin 
siirtymäajan kuluessa. Työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun vuoksi on tärkeää, 
että siirtymävaiheen palkkoja noudatetaan samalla tavoin jo talossa oleviin ja 
myöhemmin rekrytoitaviin henkilöihin. 
 
Koska palvelusvuosiporrastusta karsitaan voimakkaasti, on sovittu, että oikeus 
vanhoihin 10 ja 15 vuoden portaiden mukaisiin palkkoihin säilytetään henkilöillä, 
joilla nuo portaat olisivat olleet täyttymässä lähiaikoina. Näin ollen ennen 
1.3.2008 alkaneessa työsuhteessa oleva työntekijä, jonka vanhan palkkausjär-
jestelmän mukainen 10 tai 15 vuoden palvelusvuosiporras olisi tullut täyteen en-
nen 1.11.2008, säilyttää oikeuden 1.10.2007 voimaan tulleen taulukon mukaisiin 
palvelusvuosikorotuksiin. 
 
Seuraavat esimerkit valaisevat siirtymämääräyksiä. Molemmissa tapauksissa on 
kysymys työntekijöistä, joille kohdistuu euromääräisesti suuri korotus ja toisaalta 
siirtymäaikaan ajoittuu myös palveluvuosiportaan täyttyminen. 
 



Siirtymäesimerkki 1

• Sairaanhoitaja PR 12, pkl 1, 7 kokemusvuotta, 10 v täyteen 
1.7.2008
– palkka 1.10.2007 lukien 2058,90 €
– työntekijä päädytään sijoittamaan uuteen vaativuusryhmä 4:een
– uusi VR 4:n 7v palkka on 2239,33 € (2017,41 x 1,11) 
– 1.3.2008 lukien palkka nousee 2058,90 + 70  = 2128,90 €
– 1.7.2008 palkka 1.10.2007 taulukon 10 v tasoon: 2151,55 €
– 1.11.2008 palkka nousee tasolle 2058,90 + 130  = 2188,90 € (lisäksi 

yleiskorotus 2,5 %)
– 1.6.2009 palkka nousee täyteen VR 4:n 7v tasoon

 

Siirtymäesimerkki 2

• Sairaanhoitaja PR 12, pkl 1, 4 kokemusvuotta, 7 v täyteen 
1.7.2008
– palkka 1.10.2007 lukien 1960,86 €
– työntekijä päädytään sijoittamaan uuteen vaativuusryhmä 4:een
– uusi VR 4:n 4v palkka on 2138,45 € (2017,41 x 1,06) 
– 1.3.2008 lukien palkka nousee 1960,86 + 70  = 2030,86 €
– 1.7.2008 palkka nousee siirtymävaiheen mukaiseen 7v tasoon 2058,90 

(vanha 7v porras) + 70 = 2128,90 €
– 1.11.2008 palkka nousee tasolle 2058,90 + 130  = 2188,90 € (lisäksi 

yleiskorotus 2,5 %)
– 1.6.2009 palkka nousee täyteen VR 4:n 7v tasoon

 
 

 
 

Siirtymämääräyksiin on vielä sovittu eräänlainen turvakirjaus sen varalta, että 
1.3.2008 voimaan tulevat korotukset aiheuttaisivat yksittäisellä työpaikalla kes-
kimääräisestä 1,7 %:sta huomattavasti poikkeavan kustannusten nousun. Jos 
uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto johtaisi yhteensä keskimäärin yli 3,4 
%:n korotuksiin yrityksen työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden pal-
koissa ja tästä aiheutuisi yritykselle tuntuvaa taloudellista haittaa, voidaan keski-
määrin 3,4 % ylittävä osuus palkankorotuksista maksaa viimeistään 31.1.2010 
lukien.  
 
Tällöin kaikkien 1.3.2008 korotusta saavien palkankorotusta pienennetään suh-
teessa saman verran siten, että korotusten kokonaiskustannusvaikutus jää 3,4 



%:iin. Jäljelle jäävä euromääräinen osuus kunkin työntekijän korotuksista toteu-
tetaan seuraavan sopimuskauden alusta lukien. 

 
 
Paikallisten erien jakaminen 
 
Yleistä 
 

Pitkällä tähtäimellä merkittävin elementti uudessa palkkausjärjestelmässä on se, 
että osa palkankorotuksista annetaan paikallisesti jaettavaksi. Tämä mahdollis-
taa työehtosopimuksiin perustuvien palkankorotusten kohdistamisen työpaikan 
kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
 
Sopimuskaudella 1.10.2007 – 31.1.2010 on käytettävissä kaksi paikallista pal-
kankorotuserää, eli 0,6 % 1.11.2008 ja 0,6 % 1.9.2009. Tällä aikataululla on ha-
luttu porrastaa palkkausjärjestelmän käyttöönottoa siten, että 1.3.2008 otetaan 
käyttöön palkkauksen perustana oleva vaativuusryhmittely ja paikallisten erien 
kohdistamisen suunnittelulle on riittävästi aikaa tämän jälkeen. 
 
Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan työnantajan työehtosopimuksen pii-
rissä olevan henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta syyskuulta 2008 
ja toukokuulta 2009. Näissä palkkasummissa otetaan huomioon varsinaiset 
säännöllisen työajan palkat, mutta ei vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä kuten ilta-, yö-, 
lauantai- ja sunnuntaikorotuksia. Palkalliselta poissaoloajalta kuten vuosi- tai sai-
raslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman tuntikohtaisia lisiä. Vastaa-
vasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei 
oteta huomioon. Lomarahoja ei oteta huomioon.  
 
Näin laskemalla saadaan euromääräinen palkkapotti, joka yhteensä on jaettavis-
sa työpaikan työntekijöiden kuukausipalkkojen korotuksiin paikallisen erän jako-
hetkellä.  
 

Esimerkki

• Työpaikalla on 10 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa 
työntekijää, joiden säännöllisen työajan palkkasumma 
syyskuulta 2008 on yhteensä 20.000 €.
– palkankorotuksiin 1.11.2008 on käytettävissä yhteensä 0,6 % x 20.000 € 

eli 120 €.
– korotus voidaan toteuttaa esim. korottamalla kahden henkilön palkkaa 60 

€ tai kolmen henkilön palkkaa 40 €.

 
 



Erien kohdistamisen suunnittelu 
 

Paikallisten erien jakamisen suunnittelun on tapahduttava työpaikan omista läh-
tökohdista ja työpaikan tarpeiden mukaan. Tällä tavoin eristä saadaan työpaikoil-
la paras hyöty. Työehtosopimuksessa on sovittu vain, että paikalliset erät käyte-
tään työntekijöiden tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin tai henkilökohtaiseen pal-
kanosaan palkkausjärjestelmän mukaisesti ja annettu esimerkkejä jaon perus-
teena olevista tekijöistä. 
 
Lisäksi työehtosopimuksen mukaan ensisijaisesti on harkittava erien käyttämistä 
tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin, jos niitä sisältyy työpaikan työtehtäviin. Tällä on 
tavoiteltu sitä, että ensisijaisesti tulevat kompensoiduiksi työtehtävien väliset vaa-
tivuuserot, jos tällaisia eroja on. Jos tehtävien vaativuuksissa ei ole mitään eroja, 
jotka olisi perusteltua ottaa huomioon palkkauksessa, voidaan paikalliset erät 
käyttää kokonaisuudessaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Tämä tullee kysy-
mykseen lähinnä pienillä työpaikoilla. 
 
Useimmilla työpaikoilla lienee perusteltua käyttää paikallisia eriä sekä tehtävä-
kohtaiseen, että henkilökohtaiseen palkanosaan. Yksi vaihtoehto on käyttää 
vuoden 2008 erä tehtäväkohtaisiin vaativuuseroihin perustuviin palkankorotuksiin 
ja jakaa vuoden 2009 erä henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. 
 
Korotusten jakoa suunniteltaessa eräs merkittävä asia on se, kuinka laajalla jou-
kolle henkilöstöstä eriä pyritään kohdistamaan. Ottaen huomioon erien prosen-
tuaalisen suuruuden on todennäköisesti mielekkäämpää kohdistaa korotukset 
kohtalaisen harvoille työntekijöille. Näin korotuseristä muodostuu suuruudeltaan 
riittävän kannustavia. 
 

Työn vaativuutta lisäävät erityistekijät 
 

Työtehtävien sisällöt vaihtelevat yleensä jossain määrin samoissakin ammatti- ja 
vaativuusryhmissä. Joku henkilö tekee enemmän tiettyjä työtehtäviä ja joku toi-
nen taas enemmän jotain muuta. Tällainen vaihtelu on normaalia, eikä sen tar-
vitse vaikuttaa palkkaukseen.  
 
Jos työtehtävään sen sijaan liittyy tekijöitä, joiden johdosta työn sisältö poikkeaa 
vaativuusryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja vaativuusryhmän töiden 
normaalista vaativuustasosta tulee harkittavaksi lisäpalkan maksaminen. Tällöin 
työtehtävään liittyy sellaista lisävaativuutta, jonka ei voida katsoa tulevan kom-
pensoiduksi vaativuusryhmän vähimmäispalkalla. 
 
Tällaisten työn vaativuutta lisäävien eritystekijöiden hyvittäminen lisäpalkalla on 
yksi uuden palkkausjärjestelmän tavoite. Työehtosopimuksessa on sovittu esi-
merkinomaisesti, mistä tekijöistä lisäpalkkaa maksetaan, jos niitä työpaikan töihin 
sisältyy. Tällaisia tekijöitä voivat olla: 
 
- työn edellyttämä erityinen työkokemus 
- tiiminvetäjän tms. osittainen esimiesvastuu 
- erityinen taloudellinen vastuu 
- poikkeuksellisen vaativat työolosuhteet 
- työn edellyttämät erityistaidot (esim. kielitaito, erityinen koulutus) sekä 
- muut erityistekijät ja –vastuut 
 



Se, mistä asioista konkreettisesti lisäpalkkaa maksetaan, saadaan päättää työ-
paikalla. Lähtökohtana ovat kunkin työpaikan töiden erityispiirteet ja se, mikä 
työpaikan työtehtävissä koetaan vaativimmaksi. Työnantajan tehtävänä on mää-
ritellä työpaikkakohtaiset erityistekijöiden soveltamisperiaatteet, eli kuvata asiat, 
joista lisäpalkkaa voidaan maksaa. Periaatteet käydään läpi myös henkilöstön tai 
luottamusmiehen kanssa, jotta heidänkin näkemyksensä saadaan hyödynnettyä. 
 
Periaatteiden määrittelyn yksityiskohtaisuus ja periaatteiden esittämistapa on 
työnantajan harkinnassa. Tärkeintä on se, että työntekijöille selviää, minkä tyyp-
pisistä lisävastuista tai muista vaativuustekijöistä omalla työpaikalla maksetaan 
lisäpalkkaa. Lisäksi on syytä jollakin tavalla kuvata, millä tavoin nämä tekijät vai-
kuttavat palkkaan. Esimerkiksi voidaan luetella työpaikalla sovellettavat erityiste-
kijät ja todeta, että niistä maksetaan euromääräistä lisää kuukausipalkkaan esi-
miehen myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Lisien tarkan suuruuden ilmoittaminen 
tässä vaiheessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, koska lisien lopullinen 
suuruus riippuu mm. siitä, monelleko henkilölle lisiä lopulta jaetaan. 
 
Erityistekijöitä määriteltäessä on tärkeää myös hyvissä ajoin arvioida niihin koh-
distuvan palkkarahan määrää. Tehtävänkuvauslomakkeiden perusteella voidaan 
kokonaisuutena arvioida, kuinka monelle henkilölle korotuksia kohdistuisi, jos tie-
tyistä asioista maksettaisiin lisäpalkkaa. Kaavailtujen lisien suuruutta taas on 
syytä peilata paikallisen palkankorotuserän myötä käytössä olevaan rahapottiin. 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että lisäpalkan maksuperusteita ei kannata 
määritellä kovin montaa, ja on järkevää pyrkiä kohdistamaan lisäpalkka selvälle 
vähemmistölle henkilöstöstä. 
 
Työehtosopimuksen mukaisena paikallisten erien jakoajankohtana palkkoja koro-
tetaan ilmoitettujen soveltamisperiaatteiden mukaisesti. Työnantaja jakaa tällöin 
palkankorotuspotin niille työntekijöille, joiden tehtävänsisältöön kuuluu lisäpalk-
kaan oikeuttavia erityistekijöitä. 

 
Henkilökohtainen palkanosa 
 

Toinen vaihtoehto paikallisten erien kohdentamiselle on siis henkilökohtainen 
palkanosa, jota voidaan maksaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen 
osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Työehtoso-
pimuksen esimerkkiluettelon mukaisesti henkilökohtaisen palkanosan perustee-
na voivat olla esim. työtulokset, työn sujuvuus ja tehokkuus, yhteistyökyky, jous-
tavuus, kehittymiskyky ja -halu, huolellisuus, työkokemus ja sosiaaliset taidot se-
kä poikkeuksellisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät perusteet. 
 
Vaikka työntekijälle ei muuten henkilökohtaista palkanosaa maksettaisi, on palk-
ka nostettava vuosisidonnaisen takuun perusteella työehtosopimuksessa sovitul-
le tasolle palveluvuosien täyttyessä. Samoin menetellään, jos henkilökohtaista 
palkanosaa on jo muutenkin maksettu, mutta se ei yllä vuosisidonnaisen takuun 
edellyttämälle tasolle. 
 
Suunniteltaessa vapaaehtoisen henkilökohtaisen palkanosan perusteita ja koh-
dentamista on työpaikalla hyvin vapaat kädet. Työnantaja määrittelee maksupe-
rusteet sen mukaan, mitkä työsuoritukseen liittyvät asiat halutaan arvostaa lisä-
palkan arvoisiksi. Ydinkysymys on se, mihin asioihin työntekijöiden halutaan pa-
nostavan ja mihin heitä siis on järkevää palkkauksen keinoin kannustaa. Tavoi-
teltavat asiat voivat vaihdella eri työpaikoilla hyvinkin paljon. 
 

Antti Mahonen
Korostus



Olipa tavoitteena yrityksen tuloksen parantaminen, asiakastyytyväisyyden kehit-
täminen, joustaviin työaikoihin kannustaminen tai mikä tahansa muu asia, on 
työnantajan selvitettävä henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteet henkilös-
tölle etukäteen. Selvityksen perustavoite on se, että työntekijöille hahmottuu, 
kuinka toimimalla he pystyvät tavoittelemaan itselleen henkilökohtaista lisäpalk-
kaa. Samalla on ehkä hyvä pyrkiä luomaan työntekijöille myös kuvaa siitä, kuinka 
laajalle joukolle henkilökohtaiset lisäpalkat tullaan kohdistamaan. 
 
Henkilökohtaisten työsuoritusten mittaaminen ja arvioiminen on haasteellinen 
tehtävä. Harvaa asiaa pystytään tarkasti mittaamaan, vaan yleensä kysymys on 
esimiehen tavalla tai toisella suorittamasta arviosta. Tärkeintä on, että työsuori-
tusten arviointi tapahtuu mahdollisimman hyvin ennalta ilmoitettujen perusteiden 
mukaisesti, jotta henkilökohtainen palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi. 
 
Kun paikallisen palkankorotuserän jakohetki tulee, korotetaan palkkoja henkilö-
kohtaisten suoriutumisten pohjalta ja palkankorotusten perusteet selvitetään ko-
rotuksia saaville henkilöille. 

 
 
Muuta 
 
Työn vaativuuteen perustuvan palkan muuttaminen 
 

Uudessa palkkausjärjestelmässä on pitkälti vanhaa työehtosopimusta vastaavat 
määräykset työn vaativuuteen perustuvan palkan muuttamisesta. Palkan määrit-
tely tehdään uudestaan, jos työntekijän työtehtävän vaativuus muuttuu pysyvästi. 
Uutta palkkaa maksetaan tehtävän muutoksesta lukien. Kysymys voi olla muu-
toksesta joko vaativampiin tai vähemmän vaativiin tehtäviin. Tehtävän muuttues-
sa palkka voi siis laskeakin, jos tehtävä muuttuu vähemmän vaativaksi.  
 
Lyhytaikaiset tilapäiset tehtävänmuutokset eivät vaikuta palkkaan. Palkan määrit-
tely tehdään kuitenkin uudestaan, jos työtehtävän vaativuus muuttuu tilapäisesti 
vähintään neljän viikon ajaksi. Vuosilomasijaisuudet on suljettu tämän määräyk-
sen ulkopuolelle, eli vaikka työntekijän työn sisältö vuosilomien seurauksena 
muuttuisi pidemmäksikin aikaa, ei palkkaa lähdetä määrittelemään uudestaan. 
 
Työnsisältöjen eläessä työntekijän työtehtävässä saattaa tapahtua muutoksia 
myös vähitellen. Tämän vuoksi työntekijällä on niin halutessaan oikeus saada 
tehtävänkuvauksensa ja sen myötä palkkauksensa ajantasaisuus tarkistetuksi 
vähintään kerran vuodessa. Tarkistus voidaan toteuttaa esimerkiksi normaalin 
kehityskeskustelun yhteydessä. 
 

Henkilökohtaisen palkanosan muuttaminen 
 

Mikäli työntekijän työtehtävä muuttuu pysyvästi, voidaan työntekijän mahdollista 
henkilökohtaista palkanosaa alentaa. Näin siksi, että henkilökohtainen palkanosa 
on ansaittu hyvillä suorituksilla vanhassa eikä uudessa työtehtävässä. Henkilö-
kohtaisen palkanosan alentaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että työnteki-
jän kokonaispalkka tämän palkanosan muutoksen johdosta laskisi alle aikai-
semman palkan. Lisäksi vuosisidonnaisen takuun mukaisen tason on aina toteu-
duttava. 
 
Työntekijästä johtuvasta syystä eli esim. heikentyneen työsuorituksen perusteella 
henkilökohtaista palkanosaa voidaan alentaa vain poikkeuksellisesti, jos siihen 



on asiallinen ja painava syy. Tällä tarkoitetaan jonkin verran irtisanomisperustetta 
lievempää syytä. Tässäkin tilanteessa vuosisidonnaisen takuun on toteuduttava.  
Joka tapauksessa henkilökohtaisen palkan alentaminen tällaisesta syystä on hy-
vin poikkeuksellinen ja harkiten käytettävä työnjohdollinen keino.  

 
Puuttuvan koulutuksen vaikutus 
 

Harjoittelijoiden ja muiden vailla työssä vaadittavaa pätevyyttä olevien henkilöi-
den palkan määräytymistä yksinkertaistettiin uuden palkkausjärjestelmän yhtey-
dessä. Mikäli työntekijällä ei ole työtehtävässä vaadittavaa koulutusta, hänen 
palkkansa saa olla enintään 10 % alempi kuin ko. vaativuusryhmän vähimmäis-
palkka.  Määräys koskee siis mm. terveydenhuollon opiskelijoita. 
 
Oppisopimuskoulutuksen osalta on sovittu edelliseen yksi poikkeusmääräys, jon-
ka mukaan työntekijän palkka ei saa laskea, mikäli työntekijä siirtyy työpaikan si-
sällä opiskelemaan oppisopimuskoulutuksella uutta ammattia. 

 
Tulospalkkaus 
 

Tulospalkkauksesta oli lyhyt määräys jo vanhassa palkkausjärjestelmässä. Mää-
räys säilytettiin palkkausjärjestelmäuudistuksessa ennallaan. Määräyksen mu-
kaan työntekijöille tai työntekijäryhmälle voidaan maksaa tulospalkkaa tai bonus-
ta työn tuloksellisuuden perusteella. Maksamisperusteista ja kohderyhmistä neu-
votellaan paikallisesti, mutta lopullinen päätäntävalta tulospalkkauksen käyttöön-
otosta ja järjestelmän sisällöstä on yksinomaan työnantajalla. 

 
Lopuksi 
 

Työpaikalla saadaan uudesta palkkausjärjestelmästä sitä enemmän hyötyä, mitä 
enemmän sen käyttöönottoon panostetaan. Eniten mahdollisuuksia antaa paikal-
listen palkankorotuserien käyttö. Niiden osalta on huomattava, että pidemmällä 
aikavälillä tällaisiin palkanosiin tullaan panostamaan työehtosopimusratkaisuissa 
yhä enemmän. Vaikka erät nyt muodostavat vain noin kymmenesosan terveys-
palvelualan palkankorotuspotista, niiden suhteellinen osuus tulee mitä todennä-
köisimmin kasvamaan jatkossa. Näin ollen on tärkeää alusta lähtien opetella 
hyödyntämään näiden palkkaerien käyttömahdollisuuksia. 
 
Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii työtä ja työaikaa niin työnantajan edusta-
jilta kuin jossain määrin työntekijöiltäkin. Tähän on varauduttava työpaikan töitä 
suunniteltaessa. Samalla on varauduttava siihen, että uudesta järjestelmästä vä-
littömästi koettavat hyödyt voivat peittyä muutosprosessin vaatiman työn alle. 
Tämän kokoluokan muutokset työehtosopimuksen rakenteissa ovat pitkän aika-
välin investointeja, joiden hyödyt konkretisoituvat pidemmällä useamman vuoden 
aikajänteellä. Tosin esimerkiksi alkupalkkatasojen korotukset tuovat välittömiäkin 
hyötyjä yksityissektorin työvoimakilpailukyvyn kannalta. Uuden palkkausjärjes-
telmän rakennemuutokset turvaavat työvoiman saatavuuden yksityissektorille 
varsin hyvin jatkossakin. Vanhan palkkausjärjestelmän rakenteiden säilyttäminen 
olisi johtanut paljon heikompaan tilanteeseen suhteessa julkisen sektorin palkka-
tasoihin. 
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