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SISÄLTÖ: 
 

1. HAASTATTELUTUTKIMUKSET 
 

2. ASIANTUNTIJAPALKKIOT 
 

3. TYÖNOHJAUSPALKKIOT 
 

4. LUENTOPALKKIOT 
 

5. TOIMENPIDEPALKKIOT 



1. HAASTATTELUTUTKIMUKSET 
Haastattelututkimuksissa esim. puhelinhaastattelu, noudatetaan tuntipalkkiosuositusta, joka on 
liitetty oheen. Lisäksi matka-ajat luetaan työaikaan kuuluvaksi. 
Kyselylomaketta laajemman kirjallisen raportin laatimisesta suoritetaan korvaus asiantuntijapalk- 
kioiden mukaisina. 
Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahat korvataan erikseen. 

 
2. ASIANTUNTIJAPALKKIOT 

 
Koulutus Vastaavat aikaisemmat tutkinnot Palkkio/tunti vähintään 

Toisen asteen koulutus  84€ 105€ 

Lähihoitaja Esim. 
perushoitaja 
hammashoitaja 
lastenhoitaja 
lääkintävahtimestari- 
sairaankuljettaja 
kuntohoitaja 
mielenterveyshoitaja/ 
mielisairaanhoitaja 

  

Ammattikorkeakoulututkinto  95€ 137€ 

Kätilö 

Bioanalyytikko 

Fysioterapeutti 

Röntgenhoitaja 
Sairaanhoitaja 
Suuhygienisti 
Terveydenhoitaja 
Ensihoitaja AMK 

 
Kuntoutuksen ohjaaja 
Naprapaatti 
Geronomi 
Jalkaterapeutti 
Sosionomi 

erikoissairaanhoitaja kätilötyön tai 
äitiyshuollon ja naistentautien opintolinja 
laboratoriohoitaja, 
erikoislaboratoriohoitaja 
lääkintävoimistelija, 
erikoislääkintävoimistelija 
röntgenhoitaja, erikoisröntgenhoitaja 
sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja 
hammashuoltaja, ylempi hammashoitaja 
terveydenhoitaja, erikoissairaanhoitaja, 
terveydenhoidon opintolinja 

 
 

ei ole olemassa 

  

 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät amk-tutkinnot ja tiedekorkeakoulututkinnot 

Koulutus Vastaavat aikaisemmat 
tutkinnot 

Palkkio/tunti vähintään 

Ylempi amk ei ole olemassa 95€ 142€ 

Tiedekorkeakoulu  95€ 142€ 

Maisteri 
Kandidaatti 
Sovelletaan myös 
sairaanhoidonopettajaan ja 
hoitotyön johtajaan 

Kandidaatti   

Kirjallisesta lausunnosta laskutetaan työmäärän ja käytetyn ajan mukaan, kuitenkin vähintään 168€ 
Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahat laskutetaan erikseen. 



 

3. TYÖNOHJAUSPALKKIOT 
Asiantuntijapalkkioita voidaan käyttää myös työnohjauspalkkioina. Jos työntekijällä on vähintään 
yhden vuoden pituinen työnohjauskoulutus, korotetaan em. palkkiota vähintään 10 %:lla. 

 

4. LUENTOPALKKIOT 
 

Koulutus Vastaavat aikaisemmat tutkinnot Palkkio/tunti 
toistuva- 
luonteinen 
opetus 45 min. 

vähintään 
kertaluonteinen 
luento 
45-60 min. 

Toisen asteen koulutus  95€ 137€ 

Lähihoitaja Esim. 
perushoitaja 
hammashoitaja 
lastenhoitaja 
lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 
kuntohoitaja 
mielenterveyshoitaja/ 
mielisairaanhoitaja 

  

Ammattikorkeakoulututkinto  116€ 189€ 

Kätilö 

 
 

Bioanalyytikko 

Fysioterapeutti 

Röntgenhoitaja 
Sairaanhoitaja 
Suuhygienisti 

 
Terveydenhoitaja 
Ensihoitaja AMK 

 
 

Kuntoutuksen ohjaaja 
Naprapaatti 
Geronomi 
Jalkaterapeutti 
Sosionomi 

erikoissairaanhoitaja kätilötyön tai 
äitiyshuollon ja naistentautien 
opintolinja 
laboratoriohoitaja, 
erikoislaboratoriohoitaja 
lääkintävoimistelija, 
erikoislääkintävoimistelija 
röntgenhoitaja, erikoisröntgenhoitaja 
sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja 
hammashuoltaja, ylempi 
hammashoitaja 
terveydenhoitaja, 
erikoissairaanhoitaja, 
terveydenhoidon opintolinja 

 
 

ei ole olemassa 

  

 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät amk-tutkinnot ja tiedekorkeakoulut 
 

Koulutus Vastaavat aikaisemmat 
tutkinnot 

Palkkio/tunti vähintään 

Ylempi amk ei ole olemassa 126€ 189€ 

Tiedekorkeakoulu    

Maisteri 
Kandidaatti 
Sovelletaan myös 
sairaanhoidonopettajaan ja 
hoitotyön johtajaan 

Kandidaatti 126€ 189€ 



Lisensiaatti  210€ 263€ 

Tohtori  263€ 368€ 
 

Luentopalkkioon sisältyy luennon pitäminen. Palkkion suuruutta määrätessä tulee ottaa huomioon 
luennon kesto ja valmisteluun käytetty aika. Em. palkkiota voidaan korottaa tuntikertoimella, joka 
vastaa valmisteluun käytettyä tuntimäärää. Kertaluonteinen luento tarkoittaa, että luento pidetään 
yhden kerran. Toistuvaluonteinen opetus tarkoittaa, että samasta aiheesta pidetään saman 
toimeksiantajan pyynnöstä kaksi tai useampia luentoja. 
Matkakustannukset ja päivärahat laskutetaan erikseen. 

 
5. TOIMENPIDEPALKKIOT 

 

Injektioiden antaminen 
Toimenpiteen suorituspaikka Palkkio 

Sairaanhoitajan luona 
Arkisin klo 18:00 jälkeen ja lauantaisin 25%:lla 

korotettu palkka, sunnuntaisin 100€:lla korotettu 
palkka 

Arkisin 42€ 

Potilaan luona Edellä mainittua palkkiota korotetaan 
65%:lla sekä maksetaan tuntikorvaus 
matkaan ja toimenpiteeseen käytetyltä 
ajalta (ks. kohta 1.) 

 

Ryhmäohjaus 
Ryhmä 45 min. 110€ 

Erityisryhmä 60 min. 126€ 

 

Mahdolliset matkakustannukset ja päivärahat korvataan erikseen. 


