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Minimilöner enligt kollektivavtal för privata sektorn €/månad 

 
 
 
 
Kollektivavtal för hälsoservicebranschen 
(Sote rfVälmåendebranschen HALI rf) bl.a. privata kliniker och sjukhus 
 
1.8.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 4 (minst 6 %) och 7 
(minst 11 %) år 

Minimilön för studeranden  
Utan utbildning som behövs för arbetsuppgiften, kan lönen vara högst 10 % lägre. 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda      
KG 3 t.ex. närvårdare                 2 146,93 €  
KG 4 t.ex. sjukskötare                 2 485,75 €  
KG 5 t.ex. ansvarig skötare        2 675,93 €  
KG 5b t.ex. avdelningsskötare  3 098,04 € 
 
Övriga Finland 
KG 3 t.ex. närvårdare                 2 092,86 € 
KG 4 t.ex. sjukskötare                 2 403,52 € 
KG 5 t.ex. ansvarig skötare        2 594,69 € 
KG 5b t.ex. avdelningsskötare  2 989,42 € 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda  
KG 3;                                   1 932,24 € 
KG 4;                                   2 237,18 € 
 
 
 
Övriga Finland 
KG 3;                                   1 883,57 € 
KG 4;                                   2 163,17 € 

 
1.7.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 4 (minst 6 %) och 7 
(minst 11 %) år 

Minimilön för studeranden  
Utan utbildning som behövs för arbetsuppgiften, kan lönen vara högst 10 % lägre. 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda      
KG 3 t.ex. närvårdare                 2 189,87 €  
KG 4 t.ex. sjukskötare                2 535,47 €  
KG 5 t.ex. ansvarig skötare       2 729,45 €  
KG 5b t.ex. avdelningsskötare  3 160,00 € 
 
Övriga Finland 
KG 3 t.ex. närvårdare                 2 134,72 € 
KG 4 t.ex. sjukskötare                2 451,59 € 
KG 5 t.ex. ansvarig skötare       2 646,58 € 
KG 5b t.ex. avdelningsskötare  3 049,21 € 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda  
KG 3;                                   1 970,88 € 
KG 4;                                   2 281,92 € 
 
 
 
Övriga Finland 
KG 3;                                   1 921,25 € 
KG 4;                                   2 206,43 € 
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Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen 
(Sote rf/Välmåendebranschen HALI rf) bl.a. servicehus för äldre, ålderdomshem, daghem 
 
1.8.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 5, 8 och 11 år  
(storlekar av erfarenhetstilläggssteg varierar enligt lönenivå G från 
under 4 % till under 5 % av grundlönen) 

Minimilön för studeranden  
Med studerande inom branschen kan man avtala om praktikperioden 
då lönen är minst 90 % av lönenivån enligt arbetsuppgiften i fråga 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda     
C-lönegrupp, G19C t.ex. närvårdare             2 017,30 € 
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare            2 275,07 € 
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 436,34 €    
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 718,01 € 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G18C t.ex. närvårdare              1 989,44 €   
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare             2 243,22 €   
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 415,61 €   
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 680,00 € 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda  
C-lönegrupp, G19C              1 815,57 €   
D-lönegrupp, G22D             2 047,56 €   
 
 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G18C             1 790,50 € 
D-lönegrupp, G22D            2 018,90 €   

 
1.7.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 5, 8 och 11 år  
(storlekar av erfarenhetstilläggssteg varierar enligt lönenivå G från 
under 4 % till under 5 % av grundlönen) 

Minimilön för studeranden  
Med studerande inom branschen kan man avtala om praktikperioden 
då lönen är minst 90 % av lönenivån enligt arbetsuppgiften i fråga 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda     
C-lönegrupp, G19C t.ex. närvårdare             2 047,56 € 
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare            2 309,20 € 
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 472,89 €    
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 758,78 € 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G18C t.ex. närvårdare              2 019,28 €   
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare             2 276,87 €   
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 451,84 €   
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 720,20 € 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda  
C-lönegrupp, G19C             1 842,80 €   
D-lönegrupp, G22D            2 078,28 €   
 
 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G18C           1 817,35 € 
D-lönegrupp, G22D           2 049,18 €   

 
1.9.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 5, 8 och 11 år  
(storlekar av erfarenhetstilläggssteg varierar enligt lönenivå G från 
under 4 % till under 5 % av grundlönen) 

Minimilön för studeranden  
Med studerande inom branschen kan man avtala om praktikperioden 
då lönen är minst 90 % av lönenivån enligt arbetsuppgiften i fråga 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda     
C-lönegrupp, G19C t.ex. närvårdare              2 088,51 € 
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare             2 355,38 € 
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 522,35 €    
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 813,96 € 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G19C t.ex. närvårdare              2 059,67 €   
D-lönegrupp, G22D t.ex. sjukskötare             2 322,41 €   
E-lönegrupp, G24E t.ex. förman                     2 500,88 €   
F-lönegrupp, G27F t.ex. avdelningsskötare  2 774,60 € 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda  
C-lönegrupp, G19C             1 879,66 €   
D-lönegrupp, G22D            2 119,84 €   
 
 
I- och II ortsklass 
C-lönegrupp, G19C             1 853,70 € 
D-lönegrupp, G22D            2 090,17 €   
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Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf 
(Sote rf/AVAINTA Arbetsgivarna rf) Arbetstagare anställda av medlemsföretaget i AVAINTA Arbetsgivarna rf 
 
1.8.2020 
Erfarenhetstillägg efter 5 (5 %) och 10 (5 %) år av 
tjänst med tillägg för tjänsteår 

Minimilön för studeranden 
- max 15 % lägre än lönegruppens lönebestämmelse i fråga förutsätter 

Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
     t.ex. närvårdare                2 039,79 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
     t.ex. sjukskötare               2 227,33 € 
Direkt arbetsledning inom vården, HOA 
     t.ex. avdelningsskötare, biträdande 
avdelningsskötare                             
                                                  2 343,96 € 

Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
                                                  1 733,82 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
                                                  1 893,23 € 

 
1.4.2021 
Erfarenhetstillägg efter 5 (5 %) och 10 (5 %) år av 
tjänst med tillägg för tjänsteår 

Minimilön för studeranden 
- max 15 % lägre än lönegruppens lönebestämmelse i fråga förutsätter 

Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
     t.ex. närvårdare                2 060,19 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
     t.ex. sjukskötare               2 249,60 € 
Direkt arbetsledning inom vården, HOA 
     t.ex. avdelningsskötare, biträdande 
avdelningsskötare                             
                                                  2 367,40 € 

Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
                                                  1 751,16 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
                                                  1 912,16 € 

 
 
 
 
Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening rf och Tehy rf 
 
1.6.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 2 (7%), 4 (5%) , 7 (5%), 
10 (5%) och 15 (5%) år 
 
De munhygienister och de ansvariga munhygienister 
som avlagt examen bestäms lönen minst enligt den 
första tilläggsnivån. 
 

Minimilön för studeranden 
lönen bestäms enligt arbetsuppgiften men dock så att det är möjligt att dra av 

- 6 % om studeranden redan har avlagt praktiken och minst två terminer av 
examen utöver den möjliga grundperioden 

- 3 %, om studeranden redan har avlagt praktiken och mer än hälften av 
examen utöver grundperioden 

tandskötare                      1 934,40 €                                                   
ansvarig tandskötare      1 984,62 € 
munhygienist                   2 124,81 €, *2 273,54 €              
ansvarig munhygienist   2 241,17 €, *2 398,05 € 

tandskötare                               (-6%)   1 818,34 €        
                                                     (-3%)   1 876,37 €        
munhygienist                             (-6%)   1 997,32 € 
                                                     (-3%)   2 061,07 € 

 
1.6.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 2 (7%), 4 (5%) , 7 (5%), 
10 (5%) och 15 (5%) år 
 
De munhygienister och de ansvariga munhygienister 
som avlagt examen bestäms lönen minst enligt den 
första tilläggsnivån. 
 

Minimilön för studeranden 
lönen bestäms enligt arbetsuppgiften men dock så att det är möjligt att dra av 

- 6 % om studeranden redan har avlagt praktiken och minst två terminer av 
examen utöver den möjliga grundperioden 

- 3 %, om studeranden redan har avlagt praktiken och mer än hälften av 
examen utöver grundperioden 

tandskötare                      1 971,16 €                                                   
ansvarig tandskötare      2 022,33 €  
munhygienist                   2 165,18 €, *2 316,74 €              
ansvarig munhygienist   2 283,75 €, *2 443,62 € 

tandskötare                               (-6%)   1 852,89 €        
                                                     (-3%)   1 912,03 €        
munhygienist                            (-6%)   2 035,27 € 
                                                     (-3%)   2 200,22 € 
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Kollektivavtalet mellan PlusTerveys Hammaslääkärit Oy och Tehy rf 
 
1.9.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 2 (7%), 4 (5%) , 7 (5%), 
10 (5%) och 15 (5%) år 
 
*) För de som har avlagt examen bestäms lönen minst 
enligt den första tilläggsgruppen. 
 

Minimilön för studeranden 
lönen bestäms enligt arbetsuppgiften men dock så att det är möjligt att dra av 

- 6 % om studeranden redan har avlagt praktiken och minst två terminer av 
examen utöver den möjliga grundperioden 

- 3 %, om studeranden redan har avlagt praktiken och mer än hälften av 
examen utöver grundperioden 

tandskötare                     2 004,38 €, *2 144,68 € 
                                     
ansvarig tandskötare     2 055,28 €, *2 199,15 € 
                                           
munhygienist                  2 198,26 €, *2 352,13 € 
                                   
ansvarig munhygienist   2 319,36 €, *2 481,71 € 
                                             

tandskötare                            (-6%)  1 884,12 €                                                       
                                                  (-3%)   1 944,25 €                                                                   
 
 
munhygienist                           (-6%)   2 066,36 €                                                 
                                                   (-3%)  2 132,31 € 

 
1.4.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 2 (7%), 4 (5%) , 7 (5%), 
10 (5%) och 15 (5%) år 
 
*) För de som har avlagt examen bestäms lönen minst 
enligt den första tilläggsgruppen. 
 

Minimilön för studeranden 
lönen bestäms enligt arbetsuppgiften men dock så att det är möjligt att dra av 

- 6 % om studeranden redan har avlagt praktiken och minst två terminer av 
examen utöver den möjliga grundperioden 

- 3 %, om studeranden redan har avlagt praktiken och mer än hälften av 
examen utöver grundperioden 

tandskötare                     2 056,49 €, *2 200,45 € 
                                     
ansvarig tandskötare     2 108,72 €, *2 256,33 € 
                                           
munhygienist                  2 255,41 €, *2 413,29 € 
                                   
ansvarig munhygienist   2 379,66 €, *2 546,24 € 
                                             

tandskötare                             (-6%)  1 933,10 €                                                         
                                                   (-3%)  1 994,80 €                                                                   
 
munhygienist                           (-6%)   2 120,09 €                                                 
                                                    (-3%)  2 187,75 € 
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Kollektivavtal för akutvårdsbranschen  
(Tehy rf/Välmåendebranschen HALI rf, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry) privat akutvård 
 
1.8.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 4 (minst 6 % av den 
uppgiftsrelaterade lönen), 7 (minst 10 % av den 
uppgiftsrelaterade lönen) och 10 (minst 13 % av 
den uppgiftsrelaterade lönen) år 
 

Minimilön för studeranden 
Lönen av arbetstagaren utan den nödvändiga utbildningen får vara högst 8 % lägre än 
minimilön för lönegruppen i fråga. Någon obehörighetssänkning kan inte göras om 
den bristande utbildningen i verkligheten inte inverkar på arbetets krav. 

Lönegrupp 1. grundnivå                   
1.8.2020                                                2 092,94 € 
 
Lönegrupp 2. vårdnivå                  
1.8.2020                                               2 403,97 €                                                                                                       

Lönegrupp 1. grundnivå                                
                               1 925,50 € 
 
Lönegrupp 2. vårdnivå                                
                              2 211,65 € 

 
Kollektivavtal för akutvårdsbranschen  
(Tehy rf/Välmåendebranschen HALI rf, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry) privat akutvård 
 
1.8.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 4 (minst 6 % av den 
uppgiftsrelaterade lönen), 7 (minst 10 % av den 
uppgiftsrelaterade lönen) och 10 (minst 13 % av 
den uppgiftsrelaterade lönen) år 
 

Minimilön för studeranden 
Lönen av arbetstagaren utan den nödvändiga utbildningen får vara högst 8 % lägre än 
minimilön för lönegruppen i fråga. Någon obehörighetssänkning kan inte göras om 
den bristande utbildningen i verkligheten inte inverkar på arbetets krav. 

Lönegrupp 1. grundnivå                   
1.8.2021                                               2 153,63 € 
 
Lönegrupp 2. vårdnivå                  
1.8.2021                                               2 473,67 €                                                                  

Lönegrupp 1. grundnivå                                
                               1 981,34 € 
 
Lönegrupp 2. vårdnivå                                
                              2 275,79 € 

 
 
Studenternas hälsovårdsstiftelses kollektivavtal  
(Sote rf/AVAINTA Arbetsgivarna rf) Arbetstagare anställda av Studenternas hälsovårdsstiftelse 
 
1.8.2020 
Tillägg för tjänsteår efter 5 (5%) , 10 (5%) ja 15 (3%) år Minimilön för studeranden 

- max 10 % lägre än lönegruppens lönebestämmelse i fråga förutsätter 
Direkt arbetsledning inom vården, HOA 
 avdelningsskötare 2 742,51 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, 
munhygienist, laboratorieskötare 
och röntgenskötare                      2 354,97 € 
Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
     t.ex. närvårdare, tandskötare 

                         2 166,98 € 

 
 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
                                      
 
                                             2 119,47 € 
Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
 
                                              1950,28 € 

 
1.4.2021 
Tillägg för tjänsteår efter 5 (5%) , 10 (5%) ja 15 (3%) år Minimilön för studeranden 

- max 10 % lägre än lönegruppens lönebestämmelse i fråga förutsätter 
Direkt arbetsledning inom vården, HOA 
 avdelningsskötare                     2 791,88 € 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, 
munhygienist, laboratorieskötare 
och röntgenskötare                   2 397,36 € 
Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
     t.ex. närvårdare, tandskötare 

                         2 205,99 € 

 
 
Krävande yrkesuppgifter inom vården, HOB 
                                      
 
                                              2 157,62 € 
Yrkesuppgifter inom vården, HOC 
 
                                              1 985,39 € 
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Arbetshälsoinstitutets arbetsavtal 
(Sote rf/Välmåendebranschen HALI rf) Arbetstagare anställda av Arbetshälsoinstitutet och som är medlemmar i Välmåendebranschen 
HALI rf 
  
1.8.2020 
Lönesystemet består av lön enligt arbetets kravnivå och en personlig lönedel, 
den personliga lönedelen kan vara högst 50 % av lönedelen som bestäms enligt 
arbetets kravnivå 

 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda      
personlig totallön för en anställd med full arbetstid  
1 685,30 € 

Övriga Finland 
                                                                                   
1 636,21 € 

  
1.7.2021 
Lönesystemet består av lön enligt arbetets kravnivå och en personlig lönedel, 
den personliga lönedelen kan vara högst 50 % av lönedelen som bestäms 
enligt arbetets kravnivå 

 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda      
personlig totallön för en anställd med full arbetstid 
1 703, 84 € 

Övriga Finland 
                                                                                     
1 654,21 € 
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