
Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin 
 

 
Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, 
että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät 
työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Kuntasektorin yleisin työehtosopimus on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES).  
 

Muita kunnissa noudatettavia työehtosopimuksia ovat Kunnallinen 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen lääkärien 
virkaehtosopimus LS, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, 
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja lisäksi mm. 
näyttelijöillä sekä muusikoilla on omat työehtosopimuksensa. 

 
Työehtosopimusten sisällöstä ja palkoista neuvotellaan sopimuskauden päättyessä. Kuntasektorilla 
sopimuskaudet ovat olleet yleensä noin kahden vuoden mittaisia.  
 
Vuosien 2012-2013 KVTESiin tehtiin uudistuksia palkkausta ja palkkausjärjestelmää koskeviin 
kohtiin. Nämä muutokset on näissä ohjeissa huomioitu.  
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1. Työehtosopimus määrittää palkkausjärjestelmän 
 
KVTES:n mukaan työntekijän palkka maksetaan paikallisen – kunta tai kuntayhtymä - 
palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että palkkataso saattaa vaihdella jonkin verran 
työnantajakohtaisesti ja eri työnantajilla saattaa olla erilaisia palkitsemiskäytäntöjä esimerkiksi 
työsuorituksen, osaamisen tai tuloksellisuuden perusteella. 
 
Vaikka palkkausjärjestelmät saattavat painottua eri tavalla eri kunnissa, pitää työnantajien 
noudattaa KVTES-sopimuksen määräyksiä. Työehtosopimukseen perustuen paikalliset 
palkkausjärjestelmät rakennetaan yhtenäisin perustein. Työehtosopimuksen avulla voidaan myös 
vaikuttaa paikallisiin palkkausjärjestelmiin. 
 
KVTES määrittää työntekijöiden ja virkamiesten palkkausta sopimuksen palkkausluvun määräyksillä 
ja palkkahinnoitteluliitteiden ammattiryhmäkohtaisilla peruspalkoilla. Peruspalkka on minimiansio, 
joka kyseiselle ammattinimikkeelle voidaan työehtosopimuksen mukaan maksaa.  
 
Tehtäväkohtainen palkka on yleensä korkeampi kuin peruspalkka, joissakin ryhmissä jopa 
huomattavasti suurempi. Saman ammattiryhmän sisällä maksetaan eri vaativuustason tehtävistä 
erisuuruisia peruspalkkoja.  
 
Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimuksen (2010) mukaan työpaikkansa palkkausjärjestelmän 
perusteista on tietoisia vain vajaa 35 prosenttia. 
 

2. Tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittävät tehtävät ja niiden 
vaativuus 
 
Työnantajan on päätettävä tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen tehtävien vaativuus 
mahdollisimman objektiivisesti (riippumaton, puolueeton, tasapuolinen) huomioon. Tavoitteena 
on, että samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden 
edellyttämässä suhteessa toisiinsa.  
 
Palkkausjärjestelmässä tehtäväkohtaisen palkan määrittävät tehtävät ja niiden vaativuus. 
Tehtäväkohtainen palkka on kaikille saman ammattiryhmän saman vaativuustason työtä tekeville 
samalla tasolla. Samassa ammattiryhmässä tehtäväkohtainen palkka voi vaihdella, jos 
tehtäväsisällöt tai tehtävien vaativuudet vaihtelevat. Vaativammista tehtävistä tulee maksaa 
enemmän palkkaa. 
 
Tehtäväkohtaisen palkan tasoon saattavat vaikuttaa tehtävien vaativuuden lisäksi paikkakunnan, 
ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet. 
 
KVTESin liitteinä olevissa palkkahinnoitteluliitteissä on määritetty tehtäväkohtaiset peruspalkat 
osalle, pääasiassa suurille ammattiryhmille. 



 
KVTESin palkkahinnoitteluliitteet: 
Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 
Liite 2 Sivistystoimen henkilöstö 
Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö 
Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö 
Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät 
ammattitehtävät 
Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 
Liite 7 Lomituspalvelut ja maatalousala 
Liite 8 Muu henkilöstö 

 

3. Kaikkien ammattien peruspalkkaa ei määritellä 
työehtosopimuksessa 
 
Mikä hinnoittelematon? 

 
Kaikkien KVTES:n soveltamisalaan kuuluvien ammattinimikkeiden peruspalkkaa ei ole määritelty 
sopimuksen palkkahinnoitteluliitteessä. Näitä ammattinimikkeitä kutsutaan hinnoittelemattomiksi. 
 
Osa ammattinimikkeistä on aina ollut palkkahinnoittelun ulkopuolella esimerkiksi siksi, että 
ammattiryhmä on pieni tai uusi. Esimerkiksi ammattiryhmän perustehtävästä on voinut eriytyä 
vaativampaa työtä tekevä ryhmä, jolle ei ole löydetty palkkahinnoittelusta sopivaa kohtaa tai jonka 
palkkausta ei ole haluttu sitoa palkkahinnoitteluun. Palkkahinnoittelun ulkopuolinen voi olla myös 
tehtävä, jossa tehdään esimerkiksi kahta eri palkkahinnoittelussa olevan palkkaryhmän tehtäviä. 
 
Osa ammateista taas on nimenomaan haluttu siirtää hinnoittelun ulkopuolelle, jotta palkkaus 
voitaisiin määritellä vapaammin. Tämä on ollut palkkaedunvalvonnan tavoitteena, koska 
hinnoittelun määrittämän peruspalkan on koettu estävän myönteistä palkkakehitystä. Palkkojen 
vapaampaa kehitystä on haettu esimerkiksi alan työvoimapulan johdosta tai jotta vältettäisiin 
epäedullinen vertailu alan suurempiin ammattiryhmiin. 
 
Etenkin kunnan johto- ja hallintotehtävissä toimivien ammattiryhmien palkkauksen määrittelyä on 
siirretty hinnoittelun ulkopuolelle.  

 
KVTES:n piirissä oli vuonna 2011 31 000 JUKOlaista, joista neljäsosa eli noin 8 500 oli 
hinnoittelemattomia. Vaikka ryhmä on lukumääräisesti suuri JUKOn sisällä, on 
nimikkeiden kirjo kuitenkin valtava ulottuen projektitehtävistä markkinointiin ja 
terveydenhuollon erityisammattiryhmiin. Se on vaikeuttanut luottamusmiesten työtä, 
sillä aina ryhmiä ei tunnisteta edunvalvonnan piiriin kuuluviksi ja toisaalta 
tehtäväkohtaisen palkkatason määrittely voi olla haastavaa. Liitot kannustavat omaa 
jäsenistöään olemaan yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen, ja toimittamaan 
hänelle materiaalia palkkatason määrittelyn avuksi.  

 



4. Palkkausjärjestelmä 
 
Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, 
motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. 
Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on  
 
1) tehtävät ja niiden vaativuus = tehtäväkohtainen palkka, 
2) ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen = henkilökohtainen lisä  
3) palvelusaika = työkokemuslisä 
4) tuloksellinen toiminta = tulospalkkio 
 
lisäksi voidaan maksaa 
5) muita lisiä, palkkioita ja korvauksia (kertapalkkio, rekrytointilisä, kielilisä). 
 
Palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. 
Palkkausjärjestelmä on tarkistettava säännöllisin väliajoin. 
 

5. Tehtäväkohtainen palkka 
 
Tehtäväkohtainen palkka määritellään kokonaisarvioinnin perusteella. Kokonaisarviointi 
suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti ja yhdenmukaisin perustein.  
 
Kokonaisarviointi perustuu työstä tehtyyn tehtävänkuvaukseen, työn vaativuustekijöihin sekä 
huomioon otettaviin seikkoihin ja niiden pohjalta tehtyyn arviointiin. 
 
5.1. Arviointijärjestelmä

 
Tehtävien vaativuuden arviointia varten täytyy tehdä arviointijärjestelmä. Arviointijärjestelmästä 
neuvotellaan soveltamisalueen henkilöstöä edustavien luottamusmiesten kanssa. 
Arviointijärjestelmästä päättää viime kädessä työnantaja. Työtehtävien vaativuuden arviointi tulee 
suorittaa kaikkiin työntekijöihin samalla tavalla. 
 
Arviointijärjestelmästä tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan henkilöstölle. 
Arviointijärjestelmän toimivuutta on arvioitava säännöllisesti. Arviointia ja arviointijärjestelmää 
koskevat soveltamiskysymykset pyritään ratkaisemaan paikallisesti. 
 
Arviointijärjestelmä perustuu vaativuustekijöihin. Suositeltavaa on käyttää tehtävien vaativuuden 
kokonaisarviointia. Kokonaisarviointi perustuu ennalta määriteltyihin vaativuustekijöihin. Eri 
vaativuustekijöillä voi olla erilaiset painoarvot. Työn edellyttämällä osaamisella on suurin 
painoarvo. Vaativuustekijöitä ei pisteytetä.  
 

Koska KVTES-sopimus ohjaa tehtävän vaativuuden arviointia, arviointijärjestelmät 
ovat pääpiirteissään samanlaisia eri kunnissa.  
 



Kokonaisarvioinnissa arviointi tehdään ennalta sovittujen kriteerien perusteella. 
Arvioinnissa eri vaativuuskriteerejä painottamalla sovitaan kokonaisarvioinnin tulos.  
 
Vaihtoehtoinen tapa on analyyttinen arviointi, jossa eri kriteerit pisteytetään. Tällöin 
arvioinnin tulos on eri kriteerien toteutumisen summa. 
 
Kokonaisarviointi mahdollistaa tehtävien vaativuutta arvioitaessa erilaisten tekijöiden 
huomioimisen ja mahdollistaa joustavan kokonaisarvion tekemisen. Analyyttisessä 
arvioinnissa eri vaativuustekijöitten painoarvot on määritetty selkeästi.

 
Tehtävien vaativuutta arvioidaan pääsääntöisesti samassa palkkahinnoittelukohdassa olevien 
tehtävien kesken. Poikkeuksena ovat tehtävät, joilla ei ole palkkahinnoittelukohtaa 
(hinnoittelemattomat) tai palkkahinnoitteluliitteet, joissa vertailukelpoisia tehtäviä voidaan verrata 
eri palkkahinnoittelukohdista (esim. toimistoalan hinnoittelukohtien kesken). 
 
Työntekijällä on oikeus saada tietää oman tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteet. Tehtävien 
vaativuuden arviointijärjestelmän sisältö pitää olla tiedossa työpaikalla. 
 

Jos olet epätietoinen tehtäväsi arvioinnin perusteista, niin kysy esimieheltäsi asiaa. 
Myös luottamusmies tietää palkkausjärjestelmän perusteet. Pääluottamusmies on 
ollut mukana neuvottelemassa palkkausjärjestelmää. 

 
Kokonaisarvioinnin suorittaminen edellyttää

- tehtäväkuvaus on tehty kirjallisena tehtävän vaativuuden arviointia varten ja se on ajan 
tasalla.

- vaativuustekijöiden painoarvot on määritetty
- huomioidaan muut arvioinnissa otettavat huomioitavat seikat (koulutus, lisätehtävä- ja 

vastuu, esimiesasema)
- arviointijärjestelmän, josta on neuvoteltu henkilöstön kanssa ja siitä on kirjallinen kuvaus

 
5.2. Vaativuustekijät 

 
Tehtävien vaativuutta arvioitaessa vaativuustekijöinä otetaan huomioon 

- työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta)
- työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset 

toimintaedellytyksiin) 
- työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus, ihmissuhdevaatimukset)  
- työolosuhteet

 
Arvioinnissa on mahdollista käyttää myös muita ennalta määriteltyjä objektiivisia (riippumaton, 
puolueeton, tasapuolinen) vaativuustekijöitä. 
 
Osaaminen 
 
Osaaminen tarkoittaa työn edellyttämiä tietoja, taitoja ja harkintaa.  
 



Koulutuksella ja työkokemuksella hankittujen tietojen ja taitojen osalta arvioidaan työn 
edellyttämää syvyyttä, laajuutta ja monipuolisuutta. 
 
Tietojen osalta arvioidaan työn edellyttämää koulutusta ja ammatinhallinnan edellyttämää uuden 
tiedon hankkimista. Taitojen osalta arvioidaan työn edellyttämää työkokemuksella saavutettua 
osaamisen syvyyttä ja monipuolisuutta sekä erityisosaamista ja kokonaisuuksien hahmottamista. 
Työn edellyttämien taitojen vaativuuteen vaikuttaa myös se, missä määrin työ edellyttää useiden 
eri tehtäväalueiden hallintaa tai monien asioiden yhtäaikaista hallintaa taikka toisistaan 
poikkeavien tietojen ja taitojen hallintaa.  
 
Harkinnan osalta arvioidaan työn edellyttämää itsenäisen harkinnan tasoa. Siihen vaikuttaa 
ohjeiden määrä ja laatu. Harkinta kuvaa myös tavoitteenasettelun itsenäisyyttä ammattialan ja 
organisaation arvoista ja tavoitteista. 
 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi vaadittava koulutus, lisä- tai erikoistumiskoulutus, työn 
hallinnan edellyttämä työkokemus, työn ohjeistuksen tarkkuutta ja itsenäisen 
harkinnan laajuutta. 

 
Työn vaikutukset ja vastuu 
 
Työn vaikutukset ja vastuu kuvaavat työn vaikutuksia, merkitystä, laajuutta ja pysyvyyttä. Työn 
vaikutukset koskettavat kuntalaisten, asiakkaiden ja työyhteisön fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja 
taloudellisia olosuhteita.  
 
Vaikutuksia voi arvioida kohteiden laajuuden ja vaikutusten pysyvyyden kannalta. Asiantuntija-, 
johtamis- ja esimiestyössä korostuvat vaikuttaminen ja vastuu toimintaedellytyksistä, 
tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta sekä työyhteisöjen toimivuudesta. Toimintaedellytyksiin 
vaikuttamista ilmenee kaikilla organisaatiotasoilla. 
 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi työn vaikutusten laajuus omaan työyhteisöön, koko 
organisaatioon tai kuntalaisiin. Työn vaikutukset työyhteisön toimintaan voivat olla 
esimerkiksi suunnittelu-, ideointi-, valmistelu- tai johtamisvastuuta.  

 
Yhteistyötaidot 
 
Yhteistyötaidot kuvaavat asiakassuhteissa ja työyhteisössä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja 
ihmissuhdevaatimuksia. Vuorovaikutuksen osalta arvioidaan työn edellyttämää viestinnän ja 
kommunikoinnin oma-aloitteisuutta ja tavoitteellisuutta. Ihmissuhdevaatimusten osalta arvioidaan 
työn edellyttämää vaatimusta asettua toisen ihmisen tilanteeseen. 
 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi työhön sisältyvä yhteydenpito omaan työyksikön 
sisällä, toimialalla, toimialojen välillä ja oman organisaation ulkopuolelle. 
Ihmissuhdevaatimukset voivat olla esimerkiksi asiakkaiden ongelmien syvällistä 
käsittelyä. 

 
 
 



Työolosuhteet 
 
Työolosuhteilla tarkoitetaan työhön kiinteästi liittyviä tavanomaisesta poikkeavia henkisiä ja 
fyysisiä työolosuhdetekijöitä, joita ei voida työsuojelutoimenpitein poistaa. 
 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi työstä johtuva kiire tai asiakasruuhka, työn 
keskeytykset, itsestä riippumaton työn määrän lisääntyminen tai poikkeukselliset 
työolosuhteet. 

 
5.3. Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja 

 
Koulutus 
 
Tehtävien vaativuustarkastelu tehdään tosiasiallisten tehtävien perusteella. Tehtävän 
pätevyysvaatimuksena tai palkkaryhmän soveltamisen edellytyksenä voi olla tietty koulutustaso.  
 
Mikäli tehtävässä edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mikä on palkkaryhmän 
pätevyysvaatimuksena, niin tehtäväkohtaisen palkan on oltava selvästi palkkaryhmän 
peruspalkkaa korkeampi. Tämä koskee myös, jos edellytetään alan erikoistumiskoulutusta tai 
ammatillista jatkokoulutusta. 
 
Osassa palkkahinnoittelun palkkaryhmistä on koulutustasoa koskeva pätevyysvaatimus. 
Koulutusvaatimus ilmaistaan joko edellytyksenä, että palkkaryhmää voi soveltaa silloin, jos on 
koulutus/tutkinto (viranhaltijalta/työntekijät edellytetään… tai pätevyys: … tutkinto), tai 
ehdollisena, jolloin koulutus tai tutkinto kuvaa tehtävän vaativuustasoa, mutta se ei ole pakollinen 
(tehtävässä edellytetään yleensä…). 
 
Tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä on otettava huomioon myös, että 
työntekijän/viranhaltijan edellytettyä korkeampi koulutustaso tai hankitun lisäpätevyyden 
seurauksena annetut työtehtävät saatavat olla alkuperäisiä tehtäviä vaativampia. 
 
Työntekijän/viranhaltijan edellytettyä korkeampi koulutustaso tai hankittu lisäpätevyys voidaan 
huomioida myös henkilökohtaisessa lisässä silloin, kun työntekijän/viranhaltijan osaaminen 
mahdollistaa hänen käytettävyyttään eri tehtäviin. 
 
Lisätehtävä ja -vastuu 
 
Viranhaltijalle tai työntekijälle määrätyt lisätehtävät ja –vastuut on huomioitava 
tehtäväkohtakohtaisessa palkassa. Tämä on huomioitava erityisesti silloin, kun muilla ei ole 
vastaavaa tehtävää. Lisätehtävä ja –vastuu voi olla myös määräaikainen, jolloin myös korvaus on 
määräaikainen. 
 
Lisätehtävä tai –vastuu voi olla esimerkiksi  
- yksikön tai vastuualueen määräaikainen päällikkyys 
- yksikön tai ryhmän vetovastuu 
- johtajan tai esimiehen varamiehenä toimiminen 
- vastuu vaativasta tehtäväkokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkaryhmään kuuluvilla ei ole 



 
Esimiesasema 
 
Esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. 
Tämä siitä riippumatta, kuuluvatko he samaan vai eri palkkaryhmään. Esimiesten ja alaisten 
tehtäväkohtaisten palkkojen arvioinnin yhteydessä joudutaan tarkastelemaan samanaikaisesti eri 
palkkaryhmiä. 
 
Pääsääntöisesti esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla selvästi korkeampi 
kuin hänen alaisensa. Tästä voidaan poiketa, jos poikkeamiseen on erityinen perusteltu syy. 
  
Johto- tai esimiestehtävissä toimivan tehtäväkohtaista palkkaa harkittaessa on otettava huomioon 
mm.  
- johdettavan yksikön koko 
- vastuualueen tai johdettavan yksikön palvelutarjonnan laajuus ja moninaisuus 
- erikoispalveluiden tuottaminen sekä muut erityispiirteet 
- yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelujen tuottajien kanssa 
- esimiestyön merkitys toiminnan tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa 
 
5.4. Tehtäväkuvaus

 
Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu tehtäväkuvaukseen. Tehtäväkuvaus tehdään joko 
työnantajan ja yksittäisen työntekijän/viranhaltijan kanssa tai mallitehtävänkuvaa tehtäessä 
ammattiryhmän edustajan kanssa.  
 
Tehtäväkuvaus kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. 
Tehtävänkuvaus on rakenteeltaan selkeä ja yksinkertainen. Tehtäväkuvausten pitää olla 
yhteismitallisia, jotta tehtävien vaativuuden arviointi on mahdollista. 
 
Tehtävänkuvauksen tekeminen on työnantajan vastuulla. Tehtäväkuvaus ei ole työsopimuksen osa, 
joten työnantaja voi tarvittaessa tarkistaa sitä. Työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus saada 
tehtävänsä vahvistettu kuvaus. 
 
Tehtäväkuvaukset on pidettävä ajan tasalla. Kun tehtävät ovat selkeästi muuttuneet (ks. olennainen 
muutos tehtävässä), tarkistetaan myös tehtäväkuvaus. Sen perusteella arvioidaan tehtävän 
vaativuus uudelleen ja arvioidaan muutosten vaikutukset tehtäväkohtaiseen palkkaan.
 

Jos työnantaja ei ole tehnyt tehtäväkuvausta tehtävästäsi, voit itse aloittaa 
tehtäväkuvauksen teon ja pyytää sitten, että esimies käy tehtäväkuvauksen läpi 
kanssasi. 
 
Etenkin tehtävien muuttuessa työntekijän on syytä olla aloitteellinen ja pyytää 
vaativuuden ja palkkauksen arviointia. Tehtävien muutos voi tapahtua pikku hiljaa 
tehtävien tai niiden vaativuuden kasvaessa. Selkeintä on vaatia palkkauksen 
tarkistamista silloin, kun saa uuden lisätehtävän tai –vastuun. Uusista tehtävistä 
neuvoteltaessa kannattaa aina esittää kysymys, kuinka ne huomioidaan 
palkkauksessa.  



 
Tehtävien ja niiden vaativuuden muuttuminen täytyy pystyä perustelemaan, tällöin 
tärkeitä perusteluja ovat koulutus, lisätehtävät ja -vastuut, esimiesasema sekä vertailu 
palkkahinnoittelun ulkopuolisiin ryhmiin. 
 
Kunnissa on yleensä käytössä tehtävänkuvauslomake, jonka pohjalta tehtävien 
vaativuutta määritellään. Tehtävänkuvauslomakkeet ovat pääpiirteissään samanlaisia 
eri kunnissa.  

 
5.5. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset

 
Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, tehtäväkohtaisesta 
palkasta päätetään ottaen huomioon  
- tehtävien vaativuus ja  
- sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna 

vertailussa.  
 
Myös palkkahinnoittelun ulkopuolisen työntekijän/viranhaltijan työtehtävistä on laadittava 
tehtäväkuvaus, joka on pohjana tehtävän vaativuuden arvioinnille. Tehtäväkuvauksessa 
huomioidaan vaativuustekijät ja muut arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Työnantajan on 
huomioitava tehtävien vaativuus mahdollisimman objektiivisesti, kun päätetään 
hinnoittelemattoman tehtäväkohtaisesta palkasta.  
 
Hinnoittelun ulkopuolisten tehtäväkohtaiset palkat tulee olla oikeassa suhteessa verrattuna 
soveltuviin viiteryhmiin. Viiteryhmänä voidaan käyttää sellaisia palkkahinnoittelussa olevia 
tehtäviä, joiden tehtävät ovat luonteeltaan verrattavia. 
 
Lisäksi hinnoittelun ulkopuolisista voidaan tarvittaessa muodostaa omia ryhmiä tehtävien 
vaativuuden arviointia silmälläpitäen silloin, kun kyseessä on samankaltainen työ. Vertailuryhmä 
on perusteltua muodostaa silloin, jos työnantajan palveluksessa on useampi samankaltaista työtä 
tekevä hinnoittelematon.  
 
 

6. Milloin palkkaa on syytä tarkistaa 
 
Olennainen muutos tehtävässä 
 
Tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettava, jos tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti toiseen 
tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi vähintään kahden viikon ajaksi. 
Tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.  
 
Tehtävän vaativuuden muutoksen perusteena voi olla  
- siirto toiseen virkaan tai tehtävään 
- määräaikainen lisätehtävä 
- tehtävien muuttaminen olennaisesti vaativammaksi tai vähemmän vaativaksi. 
 



Jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, 
tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi em. määräajan päätyttyä. 
 
Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohdat ovat: 
- tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi 
- kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi 
- tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos työntekijä hakeutuu omasta pyynnöstään vähemmän 

vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona 
- toiseen virkaan siirtymishetki 
 
Vuosiloman sijaisuuksissa tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee vain vähintään yli kaksi 
viikkoa kestäviä yhdenjaksoisia sijaisuuksia. Sijaisuuksissa ei tehtäväkohtaista palkkaa alenneta. 
Palkan tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkaminen.  
 
Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tehtävämuutokset on otettu huomioon 
tehtäväkohtaisessa palkassa. Esimerkiksi tehtäväkohtaisessa palkassa voi olla huomioitu tilapäinen 
siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu 
sijaisuusjärjestely. 
 
Puuttuva koulutus 
 
Mikäli työntekijä/viranhaltija ei täytä palkkahinnoittelukohdan koulutus- tai pätevyysvaatimuksia 
tehtäväkohtaista palkkaa voi alentaa enintään 10 prosenttia. Tämä ns. epäpätevyysalennus on 
harkinnanvarainen. Tehtävien vaativuuden ollessa sama on myös tehtäväkohtainen palkan oltava 
samalla tasolla. 
 
Kun työntekijä/viranhaltija saavuttaa edellytetyn pätevyyden, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 
pätevyysselvityksen esittämisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta. 
 
Puuttuva työkokemus 
 
Puuttuva työkokemus ei ole peruste laskea palkkaa.
 

7. Työnantajan muutostilanteet 
 
Työnantajan muutostilanteita ovat esimerkiksi kuntaliitokset.  Uudelle työnantajalle kehitetään 
oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Aiempien 
palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteen sovitetaan uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin 
palkkoihin. 
 
Uudesta palkkausjärjestelmästä ja palkkojen yhteensovittamisesta neuvotellaan paikallisesti uuden 
työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja 
palkkojen yhteensovittamisesta laaditaan suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.  
 



Tehtäväkohtaisten palkkojen uusi palkkataso määräytyy uuden tehtävien vaativuuden 
arviointijärjestelmän mukaisesti. Tavoitteena on, että saman ammattiryhmän saman 
vaativuustason työtä tekeville on palkkaus samantasoinen. 
 
Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, palkat 
nostetaan asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu 
palkkaerojen korjaamisen kustannuksista ja käytettävissä olevista palkankorotusvaroista.  
 
Tehtäväkohtainen palkka säilyy ennallaan, jos vanha tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin 
uuden palkkausjärjestelmän mukainen vastaava palkka. Tämä sillä edellytyksellä, etteivät tehtävät 
ole olennaisesti muuttuneet ja jos ei paikallisesti ole toisin sovittu.  
 
Palkkaero ja sen peruste (kuntajakolaki tai liikkeen luovutus) kirjataan. Palkkausjärjestelmien 
erilaisuudesta johtuva palkkaero supistuu, kun uuden palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaiset palkat 
nousevat. 
 
Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta 
muuttumisesta johtuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai henkilöstä itsestään johtuva 
työsuorituksen huomattava huonontuminen. Yhdistymistilanteissa voidaan asiasta sopia toisin 
paikallisesti. 
 

8. Henkilökohtainen lisä
 
Työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Henkilökohtaista 
lisää maksetaan pääsääntöisesti työsuorituksen arvioinnin perusteella ja se myönnetään 
pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaksi, ei määräaikaiseksi.
 
Henkilökohtaisia lisiä maksettaessa on eri työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. 
 
Lisän myöntämisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla 
esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, 
vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityshakuisuus.  
 
Työnantajan on neuvoteltava henkilökohtaisen lisän perusteista henkilöstön kanssa. Perusteista 
tehdään kirjallinen kuvaus ja tiedotetaan henkilöstölle. Henkilökohtainen arviointi suoritetaan 
esimerkiksi vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä.
 
Työntekijän/viranhaltijan edellytettyä korkeampi koulutustaso tai hankittu lisäpätevyys voidaan 
huomioida myös henkilökohtaisessa lisässä silloin, kun työntekijän/viranhaltijan osaaminen 
mahdollistaa hänen käytettävyyttään eri tehtäviin. 
 

Henkilökohtaista lisää ei ole tarkoitettu korvaamaan työn vaativuuden kasvamista, 
vaan vaativuuden lisääntyminen pitää huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa.

 
Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta 
muuttumisesta johtuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai henkilöstä itsestään johtuva 



työsuorituksen huomattava huonontuminen. Yhdistymistilanteissa voidaan asiasta sopia toisin 
paikallisesti. 
 
 

9. Työkokemuslisä
 
Henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä ovat uuden KVTESin mukaan toisistaan erillisiä.
 
Työkokemuslisä on 3 prosenttia 5 työkokemusvuoden jälkeen ja 8 prosenttia 10 
työkokemusvuoden jälkeen. Työkokemuslisän määräytymisperusteena ovat virka-/työsuhde
1) ao. kuntaan/kuntayhtymään,
2) muun työnantajan palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä ja
3) yritystoiminnassa, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. 
Muutoksia sovelletaan 1.1.2012 jälkeen alkaviin palvelussuhteisiin.
 
 

10. Tulospalkkio
 
Tulospalkkiota koskevat määräykset uudistettiin ja samalla poistettiin aiempi erillinen 
tulospalkkioliite.
 
Kunta/kuntayhtymä voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella 
työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tavoitteena on saada henkilöstö 
sitoutumaan tulokselliseen toimintaan. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden 
parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen. 
 
Tulospalkkio maksetaan erillisenä euromääräisenä palkkiona. Tulospalkkiojärjestelmää käsitellään 
henkilöstön ja/tai henkilöstön edustajien kanssa. 
 

11. Muut lisät ja palkkiot 
 
11.1. Kertapalkkio

 
Kertapalkkio on uusi palkkauskäsite. Sillä korvataan kannustuslisä, kokouspalkkio ja luentopalkkio. 
Kertapalkkiota voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun työnantaja haluaa palkita tai motivoida 
yksilöä tai ryhmää.
 
Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. palkitsemiseen, kokouspalkkiona, luentopalkkiona tai muusta 
erityisestä syystä. Jos kertapalkkiota käytetään yleisesti, sen maksamisperusteet käsitellään 
henkilöstön kanssa. 
 
 
 



11.2. Rekrytointilisä

 
Rekrytointilisä on kertapalkkion ohella uusi palkkauskäsite. Lisän maksamisen perusteluna voivat 
olla mm. henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat.
 
Rekrytointilisän maksamisperusteet ja voimassaolo tulee ilmetä työntekijän/viranhaltijan lisän 
myöntämistä koskevasta päätöksestä. Työntekijän kanssa asiasta sovitaan esim. työsopimuksessa. 
Rekrytointilisä on pääsääntöisesti määräaikainen. Mikäli lisää käytetään yleisesti, selvitetään lisän 
maksamisperusteet henkilöstön edustajien kanssa. 
 

Rekrytointilisän tarkoituksena on antaa mahdollisuus maksaa tehtävän tavanomaista 
tehtäväkohtaista palkkaa suurempaa palkkaa, jos tehtävään ei muutoin saada 
työntekijää/viranhaltijaa.   
 
Jos samoissa tehtävissä on jo työntekijöitä/viranhaltijoita, palkkaeron perusteleminen 
on haastavaa työnantajalle. Kyse ei ole kuitenkaan tehtävien vaativuuden arviointiin 
perustuvasta tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen periaatteista. Joten lisää ei voi 
sillä perusteella riitauttaa. 

 
11.3. Kielilisä 

 
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kielilisää, jos tehtävissä edellytetään äidinkielen lisäksi 
toisen kotimaisen kielen, saamen kielen tai viittomakielen hallintaa. Viran tai tehtävän 
kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito voidaan huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa ja muu 
kielitaito henkilökohtaisessa lisässä, tällöin ei erillistä kielilisää makseta. 
 
Työnantaja päättää, missä tehtävässä kielilisää maksetaan ja millainen näyttö kielitaidosta 
vaaditaan. 


