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1. ASIANTUNTIJAPALKKIOT

Asiantuntijapalkkio liittyy pääsääntöisesti kirjalliseen tuotokseen, niiden arviointiin tai asiantuntijahaastatteluun. 
Kirjalliset tuotokset voivat olla muun muassa lausuntoja, artikkeleita, lehtikirjoituksia tai mielipidekirjoituksia 
(esim. blogi). Kirjallisten tuotosten arviointia voi olla muun muassa erillaisten hakemusten laadullinen arviointi. 
Kirjallisesta tuotoksesta laskutetaan työmäärän ja käytetyn ajan mukaan, kuitenkin vähintään 176 € 
Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahat laskutetaan erikseen.

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

Koulutus Vastaavat aikaisemmat tutkinnot Palkkio/tunti vähintään
Toisen asteen koulutus 88 € 110 €
Lähihoitaja Esim. 

perushoitaja 
hammashoitaja 
lastenhoitaja
lääkintävahtimestari- 
sairaankuljettaja 
kuntohoitaja
mielenterveyshoitaja/ 
mielisairaanhoitaja

Ammattikorkeakoulututkinto 100 € 144 € 
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

Ylempi amk 100 € 149 € 
Tiedekorkeakoulu 100 € 149 €
Kandidaattiin sovelletaan amk:n 
perustutkintoa
Maisteri 
Sovelletaan myös
sairaanhoidonopettajaan ja 
hoitotyön johtajaan

Lisensiaatti 110 € 160 € 

Tohtori 110 € 160 € 



2. LUENTOPALKKIO

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.

Mikäli luento tallennetaan sähköiseen muotoon ja luennon tilaaja haluaa sopia luennoitsijan kanssa sen 
edelleen käytöstä (mm. käyttöoikeusaika), voi luentopalkkiota korottaa väh. 100% / materiaalin käyttökuukausi. 
Matkakustannukset ja päivärahat laskutetaan erikseen.

Koulutus Vastaavat aikaisemmat tutkinnot Palkkio/tunti 
toistuva- 

luonteinen 
opetus 45 

min.

vähintään 
kertaluonteinen 

luento
45-60 min.

Toisen asteen koulutus 100 € 144 € 
Lähihoitaja Esim. perushoitaja hammashoitaja 

lastenhoitaja
lääkintävahtimestari-
sairaankuljettaja kuntohoitaja
mielenterveyshoitaja/ 
mielisairaanhoitaja

Ammattikorkeakoulututkinto 121 € 198 € 
Kätilö erikoissairaanhoitaja kätilötyön tai 

äitiyshuollon ja naistentautien 
opintolinja

Bioanalyytikko laboratoriohoitaja, 
erikoislaboratoriohoitaja

Fysioterapeutti lääkintävoimistelija, 
erikoislääkintävoimistelija

Röntgenhoitaja erikoisröntgenhoitaja
Sairaanhoitaja erikoissairaanhoitaja
Suuhygienisti
Terveydenhoitaja
Ensihoitaja AMK
Kuntoutuksen ohjaaja
Naprapaatti
Geronomi
Jalkaterapeutti
Sosionomi



Sosiaali- ja terveysalan ylemmät amk-tutkinnot ja tiedekorkeakoulut

Koulutus Vastaavat aikaisemmat 
tutkinnot

Palkkio/tunti vähintään

Ylempi amk 132 € 198 € 

Tiedekorkeakoulu
Kandidaattiin 
sovelletaan amk:n 
perustutkintoa

Maisteri 
Sovelletaan myös
sairaanhoidonopettajaan ja 
hoitotyön johtajaan

132 € 198 € 

Lisensiaatti 220 € 275 € 

Tohtori 275 € 386 € 


