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LIITE 1 ERÄISSÄ HALLINNON ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ, TOIMISTO-
ALAN TEHTÄVISSÄ JA ICT-ALAN TEHTÄVISSÄ SEKÄ SISÄISES-
SÄ PALVELUTOIMINNASSA TOIMIVA HENKILÖSTÖ 

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toi-
mistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelu-
toiminnassa toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä 
ilmenee. 

Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

Hinnoittelun ulkopuolisia tehtäviä ovat mm.  

‒ Hallinnon johtotehtävät 
 

‒ Hallinnon vaativat päätöksenteko-, esittely- ja valmistelutehtävät 
 

‒ ICT-alan johtotehtävät 
 

‒ Viraston tai kanslian virasto- ja laitospalvelun esimiestyö (vastaava 
vahtimestari) 
 

‒ Palkkausluvun 17 §:n mukaiset työnantajan edustajat 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n 
palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen ja 17 § soveltamisohjeineen. 

2 § Eräiden hallinnon asiantuntijatehtävien ja toimistoalan tehtävien palkka-
hinnoittelu  

Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät (01ASI040) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua suunnittelu- ja muut 
asiantuntijatehtävät esimerkiksi hallintopalveluissa, taloushallinnossa, 
viestinnässä, asiakirjahallinnassa ja henkilöstöhallinnossa. Tehtäviin 
voi kuulua asiantuntijatehtävien lisäksi myös esimiestehtäviä. 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi hallintosih-
teeri, koulutus-, talous-, henkilöstö-, viestinnänsuunnittelija, kehittämi-
sen asiantuntija, kääntäjä ja tiedottaja. 

01ASI040 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 500,00 € 
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Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060) 

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkin-
toa tai ammatillista perustutkintoa tai vastaavia aikaisempia tutkintoja. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on esimer-
kiksi taloushallinnon, palkanlaskennan, arkiston ja asiakirjahallinnan, 
asiakaspalvelun, hallintopalvelun, henkilöstöhallinnon, johdon tuen ja 
muut toimistoalan tehtävät. Tehtäviin voi kuulua lisäksi myös esimies-
tehtäviä ja työnjohtotehtäviä. 

Palkkahinnoittelukohdassa on tyypillistä, että tehtävien vastuullisuus 
ja itsenäisyys voivat vaihdella merkittävästi samassa organisaatiossa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi toimisto-, 
koulu-, palvelu-, palkka-, talous-, hallinto-, opinto-, laskenta-, koulu-
tus-, osasto-, arkistosihteeri, kanslisti, tekstinkäsittelijä, etuuskäsitteli-
jä, toimistonhoitaja, kirjanpitäjä, toimistotyöntekijä, sihteeri, palvelu-
neuvoja ja puhelunvälittäjä. 
  
01TOI060 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 000,00 € 

3 § ICT-alan tehtävien palkkahinnoittelu 

ICT-alan asiantuntijatehtävät (01ICT040) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua toimialasta riippumatta 
esimerkiksi ICT-alan suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät, joihin 
liittyy esimerkiksi vaativien ja laajojen tietojärjestelmien suunnittele-
minen ja toteuttaminen. Tehtäviin voi kuulua myös esimiestehtäviä. 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa. 

01ICT040 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 300,00 € 

ICT-alan ammattitehtävät (01ICT060) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi ICT-alan 
suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät sekä käytön ja sovellusten 
tukitehtävät sekä laitteiden tekninen käyttö, käytön suunnittelu ja tek-
niset tukitehtävät. Tehtäviin saattaa kuulua työnjohtotehtäviä.  

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkin-
toa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista 
perustutkintoa. 
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01ICT060 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 080,00 € 

4 § Sisäisen palvelutoiminnan tehtävien palkkahinnoittelu 

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (01PER070)  

Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviin kuuluu mm. vahtimestari-, viras-
tomestari- ja lähettitehtävät. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi vahtimesta-
ri, virastomestari, lähetti. 

 
01PER070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 700,00 € 

Palkkahinnoittelun soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. 
KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen. 

Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asian-
omaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä 
sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike.  

Koulutus 

Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvassa tehtävässä edellytetään korkeam-
paa koulutustasoa kuin mitä on palkkahinnoittelukohdassa todettu, on tämä 
yleensä osoitus siitä, että myös tehtävien vaativuus edellyttää selvästi perus-
palkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Ks. KVTES:n palkkausluvun 
9 § 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.1 Koulutus 

Esimiesasema 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien työntekijöi-
den/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esimiestehtäviä tai työnjohtotehtäviä. 
Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Esimiesase-
massa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 
1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema. 

Tehtävien vaativuuden arvioinnista 
 
Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja 
työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten 
kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkis-
taa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudel-
leen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 mo-
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mentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arvioin-
tia varten. 

Hallinnon ja toimistoalan määräaikaisissa projekteissa projektitehtävissä toimi-
vat työntekijät/viranhaltijat ovat lähtökohtaisesti palkkahinnoittelun ulkopuolisia. 
Tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä voidaan käyttää arvioinnin apuna  
ns. viiteryhmää. Ks. KVTES:n palkkausluvun 8 §. 

Palkkahinnoittelukohta (01TOI060) 

Palkkahinnoittelukohdassa 01TOI060 tehtävät voidaan ryhmitellä tehtä-
vän vaativuutta arvioitaessa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

‒ vaativimmat ja vastuullisimmat ammattitehtävät 
‒ vaativat tai laajat ja monipuoliset ammattitehtävät 
‒ tavanomaiset ammattitehtävät 
‒ muut toimistoalan ammattitehtävät 

Mikäli palkkahinnoittelukohdassa 01TOI060 toimistotyötä tekevän sään-
nöllinen työaika on poikkeuksellisesti yleistyöaikajärjestelmän mukainen 
(keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia/viikko ja työaikaan kuulumaton ruo-
kailutauko), peruspalkka on 5 % 01TOI060-palkkahinnoittelukohdassa 
olevaa suurempi.  
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LIITE 2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN HENKILÖSTÖ 
 

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- 
ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhalti-
joihin, kuten jäljempänä ilmenee. 

Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

Hinnoittelun ulkopuoliset johtotehtävät 

‒ Ao. palvelukokonaisuutta johtava työntekijä/viranhaltija tehtävänimik-
keestä riippumatta, esimerkiksi kirjastotoimen-, museotoimen-, kult-
tuuritoimen-, liikuntatoimen-, nuorisotoimen- ja vapaa-
aikatoimenjohtaja 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n 
palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen ja 17 § soveltamisohjeineen. 

2 § Kirjastopalvelujen palkkahinnoittelu 

Kirjastopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02KIR020) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston 
johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä. 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjaston-
johtaja, aluekirjaston johtaja, osastonjohtaja ja kirjaston palvelupääl-
likkö.  

02KIR020 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 500,00 € 

Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät (02KIR042) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston 
asiantuntijatehtävät kokoelmatyössä ja tietopalvelussa, kouluttaminen 
tai muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen.  

Tehtäviin voi sisältyä esimiestyötä.   

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjaston-
hoitaja, informaatikko ja erikoiskirjastonhoitaja. 
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02KIR042 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 300,00 € 
 
Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät (02KIR050) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoam-
matilliset tehtävät, joissa vastataan asiakaspalvelun tai muun palvelu-
kokonaisuuden tai sen osan toiminnasta. 

Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu ja aineiston järjestely. Tehtä-
viin voi kuulua työnjohtotehtäviä.  

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai 
vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa amma-
tillista perustutkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erikoiskir-
jastovirkailija, kirjastovirkailija, kirjastosihteeri ja tietopalvelusihteeri. 
 
02KIR050 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 100,00 € 
 
Kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoam-
matilliset tehtävät. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu ja ai-
neiston järjestely.  

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voi kuulua esimerkiksi kirjastovirkailija. 

02KIR060 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 000,00 € 

Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät (02KIR070) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalve-
lutehtävät ja osallistuminen asiakaspalvelutyöhön kirjastossa. Tehtä-
viin voi kuulua mm. kirjastoaineiston käyttökuntoon laittaminen ja jär-
jestäminen, tilojen valvonta. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi järjestely-
apulainen ja kirjastoavustaja. 
 
02KIR070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 700,00 € 
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3 § Museopalvelujen palkkahinnoittelu  
 
Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02MUS022) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museon 
johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä.  

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museon in-
tendentti ja museonjohtaja. 

 
02MUS022 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 500,00 € 
 
Museopalvelujen asiantuntijatehtävät (02MUS040) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museo-
palvelujen asiantuntijatehtävät kokoelma- ja näyttelytyössä, koulutta-
minen tai muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen. Teh-
täviin voi kuulua myös esimiestyötä.  

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museo-
amanuenssi, tutkija museossa ja museolehtori. 

02MUS040 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 300,00 € 
 
Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (02MUS060) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat museoam-
matilliset tehtävät.  

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkin-
toa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista 
perustutkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konser-
vaattori, museomestari, museoassistentti ja näyttelysihteeri. 

02MUS060 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 000,00 € 
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Museopalvelujen peruspalvelutehtävät (02MUS070) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalve-
lutehtävät museopalveluissa. Tehtäviin voi kuulua tilojen ja näyttely-
esineiden valvontatehtävät ja muut museotoiminnan tukitehtävät. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museo-
avustaja ja museoassistentti.  

02MUS070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 700,00 € 
 
4 § Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen palkkahinnoittelu 
 
Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät 
(02VAP020) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat toimin-
tayksikön tai toiminta-alueen johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi 
kuulua asiantuntijatyötä. 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa 
aikaisempaa tutkintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kulttuuri-, 
liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasihteeri, johtava koordinaattori ja 
koordinaattori. 

02VAP020 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 200,00 € 

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät 
(02VAP050) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat mm. kulttuu-
ri-, liikunta- nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan 
suunnittelu ja ohjaus sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja 
ennakointi.  Tehtäviin voi sisältyä työnjohto- sekä ohjaustehtäviä.  

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vas-
taavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustut-
kintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erityisnuo-
risotyöntekijä, erityisliikunnanohjaaja, vastaava liikunnan-/nuoriso-
ohjaaja, kulttuurituottaja, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-
aikasuunnittelija/koordinaattori.  
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02VAP050 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 100,00 € 
 
Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät (02VAP060) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä on antaa ryhmä- 
ja yksilöohjausta sekä tehdä näihin liittyvää asiakastyötä. 

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkin-
toa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista 
perustutkintoa 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi nuoriso-
ohjaaja, liikunnanohjaaja, kulttuuriohjaaja ja nuorisotyöntekijä. 

02VAP060 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 000,00 € 
 
Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät 
(02VAP070) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat erilaiset pe-
ruspalvelutehtävät kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-
aikapalveluissa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kerho-
ohjaaja, uinnin valvoja, urheilukentän hoitaja ja uimaopettaja. 

 
02VAP070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 700,00 € 
 

Palkkahinnoittelun soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. 
KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.  

Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asian-
omaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä 
sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike. 

Koulutus 

Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvassa tehtävässä edellytetään korkeam-
paa koulutustasoa kuin mitä on palkkahinnoittelukohdassa todettu, on tämä 
yleensä osoitus siitä, että myös tehtävien vaativuus edellyttää selvästi perus-
palkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Esimerkiksi jos palkkahinnoitte-
lukohdassa 02MUS060 olevalta konservaattorilta edellytetään ammattikorkea-
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koulututkintoa. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 § 1 momentin soveltamisohjeen 
kohta 3.1 Koulutus 

Esimiesasema 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien työntekijöi-
den/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esimiestehtäviä tai työnjohtotehtäviä. 
Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Esimiesase-
massa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 
1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema. 

Tehtävien vaativuuden arvioinnista 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja 
työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten 
kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkis-
taa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudel-
leen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 mo-
mentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arvioin-
tia varten. 

Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman työn-
antajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden tehtävien 
keskinäinen vertailu. Tehtävien vaativuuden arviointi voidaan ulottaa koske-
maan palkkahinnoitteluliitteen 2 eri palkkahinnoittelukohdissa olevia tehtäviä, 
jotka ovat vertailukelpoisia keskenään.  

—  —  —
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—  —  — 
 
LIITE 7 LOMITUSPALVELUHENKILÖSTÖ  

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan lomituspalvelutehtävissä toimiviin työntekijöi-
hin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee. 

Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

Hinnoittelun ulkopuolisia tehtäviä ovat mm.  

‒ Lomitustoimenjohtaja, lomituspäällikkö tai näihin verrattavissa oleva 
lomituspalveluista vastaava työntekijä/viranhaltija tehtävänimikkeestä 
riippumatta 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n 
palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen. 

2 § Lomituspalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu 

Lomituspalvelujen työnjohtotehtävät (07LOM050) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat lomituksen 
työnjohtotehtävät ja asiakaspalvelutehtävät. Lisäksi tehtäviin voi kuu-
lua mm. lomitustehtävät. 

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vas-
taavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustut-
kintoa. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi johtava 
maatalouslomittaja ja lomitusohjaaja. 

07LOM050 Peruspalkka 1.7.2015 

  2 000,00 € 
 
Lomituspalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (07LOM060) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat lomituspal-
velulain mukaiset lomitustehtävät (viittausmääräys). 

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. 
 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi maa- tai 
turkistaloutta lomittava maatalouslomittaja. 

07LOM060 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 800,00 € 
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Palkkahinnoittelun soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. 
KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen. 

Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asian-
omaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä 
sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike. 

Esimiesasema 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien työntekijöi-
den/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esimiestehtäviä tai työnjohtotehtäviä. 
Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Esimiesase-
massa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 
1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.  

Tehtävien vaativuuden arvioinnista 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja 
työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten 
kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkis-
taa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudel-
leen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 mo-
mentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arvioin-
tia varten. 

Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman työn-
antajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden tehtävien 
keskinäinen vertailu. Tehtävien vaativuuden arviointi voidaan ulottaa koske-
maan palkkahinnoitteluliitteen 7 eri palkkahinnoittelukohdissa olevia tehtäviä, 
jotka ovat vertailukelpoisia keskenään.  
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LIITE 8 MUIDEN ALOJEN PALVELUHENKILÖSTÖ 
 

1 § Soveltamisala 

Tätä liitettä sovelletaan siivousalan, liikennealan kuljetus- ja tarkas-
tustehtävissä sekä muiden alojen peruspalvelutehtävissä toimiviin 
työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee. 

Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje 

Hinnoittelun ulkopuoliset esimiestehtävät 

‒ Pesulan esimiestehtävät 

Hinnoittelun ulkopuoliset tehtävät 

Jos näissä tehtävissä työskentelevä toimii tämän liitteen tehtävien ohella 
esimerkiksi ruokapalvelutehtävissä, tehtävä on yleensä hinnoittelun ul-
kopuolinen. Tällöin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää siivousalan 
tehtävien ohella ruokapalvelutehtävissä toimivien palkkausta. 

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n 
palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen. 

2 § Muiden alojen palveluhenkilöstön palkkahinnoittelu  
 
Siivousalan tehtävät (08SII070) 

 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset sii-
vous- ja laitoshuollon tehtävät.  

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi siivooja, 
laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja. 

Palkkahinnoittelukohdan 08SII070:n soveltamisohje 

Ks. soveltamisalasta liite 4 3 § Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalve-
lutehtävien palkkahinnoittelu. 

 
08SII070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 750,00 € 
 

Liikennealan kuljetustehtävät (08LII070) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset 
joukkoliikenteen kuljetustehtävät. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi linja-auton-
kuljettaja, raitiovaununkuljettaja ja metrojunankuljettaja. 
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08LII070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 950,00 € 
 
Liikennealan tarkastustehtävät (08TAR070) 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset 
tarkastukseen liittyvät tehtävät. 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi pysäköin-
nintarkastaja ja matkalippujen tarkastaja. 
 

08TAR070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 850,00 € 
 
Muiden alojen peruspalvelutehtävät (08PER070) 
 

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat peruspalvelutehtävät, joita ei 
muissa palkkahinnoitteluliitteissä ja -kohdissa ole mainittu.  
 
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konepesijä, 
myyjä, huoltomies, talonmies, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, 
lipunmyyjä, kassanhoitaja ja tekstiilihuoltaja.  
 

08PER070 Peruspalkka 1.7.2015 

  1 680,00 € 
 

Palkkahinnoittelun soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. 
KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen. 

Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asian-
omaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä 
sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike. 

Tehtävien vaativuuden arvioinnista 

Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja 
työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten 
kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkis-
taa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudel-
leen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 mo-
mentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arvioin-
tia varten. 



KT    Yleiskirjeen 9/2014 liite 2      15 (15) 

LIITE 8   ▌   MUIDEN ALOJEN PALVELUHENKILÖSTÖ 

yleiskirje1409hs-kvtes-muutokset-liite2.docx 

Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman työn-
antajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden tehtävien 
keskinäinen vertailu. Tehtävien vaativuuden arviointi voidaan ulottaa koske-
maan palkkahinnoitteluliitteen 8 eri palkkahinnoittelukohdissa olevia tehtäviä, 
jotka ovat vertailukelpoisia keskenään.  

 


