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BILAGA 3
BILAGA 4

BILAGA 5

Personal inom hälso- och sjukvården
Personalen inom socialvården, basservicepersonal inom social- och hälsovården och personal 
inom läkemedelsförsörjningen
Personal inom småbarnspedagogik samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande 
serviceuppgifter i skolor

Grundlön S.k. obehörighetssänkning 
Tjänsteinnehavaren/arbetstag
aren inte fyller 
behörighetskrav 
* Lönen högst 10 % lägre

Ledningsuppgifter t.ex. överskötare i sjukhus/hälsovårdscentraler 2 999,45 €

Chefsuppgifter t.ex. avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare/ansvarig skötare/ansvarig hälsovårdare 2 626,66 €

Krävande yrkesuppgifter 
inom vården

t.ex. biträdande avdelningsskötare, ansvariga sjukskötare m.fl. i ansvarig ställning, samt 
specialtandskötare, tandhygienist/munhygienist, specialsjukskötare m.fl. specialtitlar, 
fysioterapeut, sjukgymnast, rehabiliteringsinstruktör, hörselvårdsassistent, barnmorska, 
laboratorieskötare, röntgenskötare, sjukskötare, hälsovårdare och ergoterapeut

2 352,19 € 2 116,97 €

Krävande yrkesuppgifter 
inom socialvården

socionom (YH), om tidigare beteckningar för utbildning har varit socialsektorns handledare, 
socialledare, socialpedagog och handledare av utvecklingshämmade samt servicehandledare inom 
socialvården, skolcoach, familjearbetare inom barnskyddet, ledande handledare/ansvarig ledare 
för arbetsverksamhet

2 274,03 €

Yrkesuppgifter inom vården

Yrkesuppgifter inom 
socialvården

t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare titlar, medikalvaktmästare, ambulansförare och 
ansvariga skötare samt övriga i motsvarande uppgifter

t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare titlar, familjearbetare, åldringsarbetare och arbets- och 
sysselsättningsledare samt aktivitetshandledare

2 043,41 € 1 839,07 €

Vård- och omsorgsuppgifter 
inom småbarnspedagogiken

t.ex. närvårdare, barnskötare, barnledare och dagvårdare 2 082,36 € 1 874,12 €
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BILAGA 3
BILAGA 4

BILAGA 5

Personal inom hälso- och sjukvården
Personalen inom socialvården, basservicepersonal inom social- och hälsovården och 
personal inom läkemedelsförsörjningen
Personal inom småbarnspedagogik samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande 
serviceuppgifter i skolor

Grundlön S.k. obehörighetssänkning 
Tjänsteinnehavaren/arbetstaga
ren inte fyller behörighetskrav 
* Lönen högst 10 % lägre

Ledningsuppgifter t.ex. överskötare i sjukhus/hälsovårdscentraler 3 029,44 €

Chefsuppgifter t.ex. avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare/ansvarig skötare/ansvarig hälsovårdare 2 652,93 €

Krävande yrkesuppgifter inom 
vården

t.ex. biträdande avdelningsskötare, ansvariga sjukskötare m.fl. i ansvarig ställning, samt 
specialtandskötare, tandhygienist/munhygienist, specialsjukskötare m.fl. specialtitlar, 
fysioterapeut, sjukgymnast, rehabiliteringsinstruktör, hörselvårdsassistent, barnmorska, 
laboratorieskötare, röntgenskötare, sjukskötare, hälsovårdare och ergoterapeut

2 375,71 € 2 138,14 €

Krävande yrkesuppgifter inom 
socialvården

socionom (YH), om tidigare beteckningar för utbildning har varit socialsektorns handledare, 
socialledare, socialpedagog och handledare av utvecklingshämmade samt servicehandledare 
inom socialvården, skolcoach, familjearbetare inom barnskyddet, ledande 
handledare/ansvarig ledare för arbetsverksamhet

2 296,77 €

Yrkesuppgifter inom vården

Yrkesuppgifter inom 
socialvården

t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare titlar, medikalvaktmästare, ambulansförare och 
ansvariga skötare samt övriga i motsvarande uppgifter

t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare titlar, familjearbetare, åldringsarbetare och arbets-
och sysselsättningsledare samt aktivitetshandledare

2 063,84 € 1 857,46 €

Vård- och omsorgsuppgifter 
inom småbarnspedagogiken

t.ex. närvårdare, barnskötare, barnledare och dagvårdare 2 103,18 € 1 892,86 €
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