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• Liikkeen luovutuksen jäljiltä vuonna 2017 työntekijöille maksettiin erilaista palkkaa samoissa tehtävissä.

• Erot johtuivat aiempien työnantajien erilaisista palkkausjärjestelmistä ja käytännöistä. 

Palkkaharmonisaatiolla edistetään samoissa tehtävissä olevien työntekijöiden yhdenvertaisuutta. 

• Palkkaharmonisaation toteutustavasta ei vielä ole erityislainsäädäntöä. 

• Noudatettu työehtosopimuksia ja muuta työlainsäädäntöä.  

• Aluksi selviteltiin erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ja hankittiin asiantuntijanlausunto työoikeuden professori Seppo Koskiselta (09/2020). 

• Sovittiin, että PHHYKYyn tehdään uudet palkkausjärjestelmät; tehtäväkuvat, TVA-rakenteet ja niitä 

vastaavat palkkatasot. Kärkipalkkoihin harmonisointi olisi tuonut vähintään noin 30 miljoonan euron 

kustannukset.

• Harmonisaatiota on tehty vaiheittain, tällä hetkellä noin 6000 tehtävän palkkoja on harmonisoitu, harmonisointi jatkuu edelleen. 

• Rahoitukseen käytetty enimmäkseen työehtosopimuksilta tullutta järjestelyerää. 

• Harmonisointiin käytetty vuonna 2019 oli noin 3,85 ME, vuonna 2020 0,5 ME ja vuonna 2021 on noin 2,1 ME (6,45 ME). 

• Henkilöstöä on osallistettu valmistelun eri vaiheissa

• TVA-työn materiaalit ovat olleet kaikkien käytössä ja työkokouksia on pidetty.  

• Työryhmissä ovat olleet mukana esimiehet sekä pääluottamusmiehet. 

• Työn vaativuuden arviointia ja harmonisointia jatketaan v. 2022 asiantuntijoiden ja hinnoittelemattomien 

osalta sekä lääkärisopimuksen osalta sairaalalääkärit ja sairaalahammaslääkärit.

Tausta



• Palkkaharmonisaatio kärkipalkkoihin aiheuttaisi vuositasolla n. 20 ME kustannukset (maaliskuu 2022)
• Tässä kustannuksessa ei ole huomioitu heijastusvaikutuksia peruspalkan lisäksi maksettaviin palkkatekijöihin, esim. 

työaikakorvaukset

• Hoitohenkilöstön TVA-tasojen palkat nousisivat 7-10 %.

• Kärkipalkan lisäksi palkkatason nostoon liittyvät tekijät 
• Hinnoittelutunnusten keskinäinen vaativuuden ero tulee säilyä

• Hinnoittelutunnusten sisällä eri vaativuustasojen keskinäinen suhde 

• Toisen SOTE-organisaation harmonisointiratkaisut 

Esimerkki  

• Terveydenhuollon ammattitehtävähinnoittelun vaativin taso olisi kärkipalkan mukaisesti 2445,79 euroa. 
• Hinnoittelun alemmalla tasolla oleva kärkipalkka nostattaa kuitenkin myös ylempänä olevia palkkatasoja enemmän kuin kärkipalkka,

jotta tasojen välille sovittu vaativuuden ero euroissa voidaan säilyttää. 

• Tämän vuoksi ko. vaativin taso määrittyisi 2589 euroksi eli 143,11 euroa korkeammalle kuin kärkipalkka olisi ollut. 

➢ Koska ammattitehtävän ja vaativien ammattitehtävien välinen ero on TVA-rakenteessa 95 euroa, nousee vaativien ammattitehtävien 
opiskelijatason tehtäväkohtainen palkka 2684 euroon ilman kärkipalkkatilannetta.

Palkkaharmonisaatiokustannus PHHYKY



• Rahoittaako valtio palkkaharmonisaatioita sote-maakuntien (hyvinvointialueiden) aloittaessa 2023. 

• Tuleeko erillislainsäädäntöä siihen, miten palkkaharmonisaatio toteutetaan hyvinvointialueilla.

• Heinolan, Sysmän, Pelan ja koulukuraattorien/-psykologien mukaan tulolla ei merkittäviä vaikutuksia 

kokonaisuuden kannalta.  

• Mistä harmonisointi alkaa ajankohtana, yhtymän toiminnan alusta vai voiko sopia?

• Keskusneuvotteluissa on useita ammattijärjestöjen nostamia erimielisyyksiä palkkojen harmonisoinnista sekä 

meidän ja muiden. 

• Erityisesti laaja-alaisia sote-kuntayhtymiä vaaditaan harmonisoimaan palkat kunkin ammattiryhmän kärkipalkkoihin kahdessa vuodessa. 

• Miten Sote-sopimus (voimaan 1.9.2021) vaikuttaa nykyisiin palkkausjärjestelmiin. 

• Parhaillaan meneillään olevat virka- ja työehtosopimusneuvottelut.

• Palkkausjärjestelmien uudistaminen?

Avoinna olevia asioita, jotka mahdollisesti vaikuttavat 
palkkaharmonisaatiotyöhön  



• Palkkaharmonisaation vastuuhenkilöt

• Palvelussuhdepäällikkö Seija Termonen

• Henkilöstöjohtaja Erja Saari


