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TOIMINTATERAPEUTIT • Vähimmäispalkkasuositus

SUOMEN TOIMINTATERAPEUTTILIITTO RY on laatinut tämän vä-
himmäispalkkasuosituksen toimintaterapia-alalle. Asiantuntijana on 
toiminut OTT, VT Esa Schön.

Suositus koskee yksityisen toimintaterapia-alan yritysten (toiminimi, 
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö) palveluksessa olevien 
toimintaterapeuttien työsuhteen ehtoja. Jos työsuhteessa nouda-
tetaan työehtosopimusta, on työehtosopimuksen määräyksiä nou-
datettava työsuhteen vähimmäisehtoina. Tällöinkin on mahdollista 
sopia työntekijän kannalta työehtosopimuksen vähimmäistasoa 
edullisemmista ehdoista.

Toimintaterapeutit ovat kuntoutusalan ammattilaisia ja työskentele-
vät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen eri sektoreilla ja 
itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yksityisellä sektorilla toimintatera-
peuttien työnantajia voivat olla esimerkiksi erilaiset kuntoutuslaitok-
set, järjestöt, säätiöt, yhdistykset ja alan yritykset.
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I • SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Tätä suositusta sovelletaan yksityisellä sektorilla 
toimivien toimintaterapia-alan yritysten palve-
luksessa oleviin toimintaterapeutteihin, joiden 
työsuhteiden ehdot eivät määräydy työehtosopi-
muksen mukaisesti.

Toimintaterapia-alan yrityksellä tarkoitetaan yri-
tystä, jonka pääasiallisena toimialana on tuottaa 
toimintaterapiapalveluja.

II • PALKKAUKSEN PERUSTEET

Palkkasuositus perustuu tehtävän vaativuuteen ja 
työntekijän kokemukseen.

Palkkasuosituksessa on lisäksi eroteltu pää-
kaupunkiseutu ja muu Suomi ottaen huomioon 
pääkaupunkiseudulla olevat korkeammat elin-
kustannukset.

Tehtävän vaativuuden perusteella tehtävät on 
jaettu asiantuntijatehtäviin, vaativiin asiantunti-
jatehtäviin ja johto-/ esimiestehtäviin. Vaativuus-
kriteereinä on käytetty tehtävän laaja-alaisuutta, 
tehtävään sisältyvää vastuuta, työssä tehtävien 
ratkaisujen itsenäisyyttä, työn edellyttämiä vuo-
rovaikutustaitoja ja vuorovaikutuskentän laajuut-
ta.

Vaativuusryhmien kuvauksissa apuna käytetty 
Toimintaterapianimikkeistöä 2017.

Vaativuusryhmät ovat seuraavat:

1. Asiantuntijatehtävät

Asiantuntijatehtävät muodostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavasta toimintaterapian asia-
kastyön osa-alueesta:
• asiakkaan toiminnallisuuden arviointi
• asiakkaan toiminnallisuuden edistäminen

• asiakkaan toiminnallisuutta edistävä neuvonta 
ja ohjaus

• asiakkaan toiminnallisuutta edistävä muu asia-
kastyö.

Tehtävän vaativuus lisääntyy, jos toimintate-
rapeutti työskentelee useissa eri toimipisteissä. 
Vaativuutta lisääviä tekijöitä ovat myös asiakas-
ryhmien laajuus ja erilaisuus, työmenetelmien 
monipuolisuus ja opiskelijoiden ohjaus.

2. Vaativat asiantuntijatehtävät

Vaativat asiantuntijatehtävät muodostuu yhdestä 
tai useammasta seuraavasta osa-alueesta:
• suunnittelu-/kehittämistehtävät
• terapiatyössä käytettävän aineiston tuottami-

nen
• markkinointi markkinointimateriaalin tuottami-

nen
• koulutustehtävät: kouluttaminen, mentorointi, 

tutorointi, työnohjaus
• myyntitehtävät: palvelutuotteiden sisällön ja 

laadun muotoilu.

Tehtävään voi myös kuulua toimintaterapian 
asiakastyötä. Tehtävän vaativuutta lisää esimie-
henä tai tiimin vetäjänä toimiminen. Tehtävän 
vaativuutta lisää myös tehtävään sisältyvä bud-
jettija/ tai tulosvastuu sekä projektivastuu.

3. Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät

Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät käsittävät 
kokonaisvastuun yhdestä tai useammasta seu-
raavasta osa-alueesta:
• johtaminen ja esimiestyö
• toiminnan ja talouden johtaminen
• palvelukokonaisuuden kehittäminen ja laadun-

hallinta
• asiakkuuksien hallinta

Tehtävän vaativuutta lisää palvelukokonaisuuden 
laajuus, asiakkuuksien määrä sekä budjetti- ja 
tulosvastuun suuruus.



TOIMINTATERAPEUTIT • Vähimmäispalkkasuositus

III • VÄHIMMÄISPALKAT

1. Palkkaus

Kuukausipalkka perustuu 37,5 tunnin viikkotyö-
aikaan.

Osa-aikatyöntekijän vähimmäispalkka määräy-
tyy täyden työajan ja hänen kanssaan sovitun 
työajan suhteessa.

1.5.2022–30.9.2022 palkat määräytyvät sen 
mukaisesti, mitä ne ovat olleet tai olisivat olleet 
1.5.2020–30.4.2022 voimassa olleen vähimmäis-
palkkasuosituksen voimassaolon päättyessä.

Korotukset 1.10.2022 alkaen

I Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Kokemusvuodet 0–4 v 4–7 v 7–10 v yli 10 v

Asiantuntijatehtävät 2 641,38 2 785,33 2 923,83 3 003,70

Vaativat asiantuntijatehtävät 2 879,12 3 036,16 3 186,66 3 329,52

Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät 3 340,43 3 523,65 3 699,23 3 865,63

II Muu Suomi

Kokemusvuodet 0–4 v 4–7 v 7–10 v yli 10 v

Asiantuntijatehtävät 2 536,68  2 675,18  2 808,23  2 933,64  

Vaativat asiantuntijatehtävät 2 753,71  2 904,21  3 048,17  3 184,48  
Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät 3 209,56  3 385,15  3 553,10  3 712,31  

Korotukset 1.6.2023 alkaen

I Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Kokemusvuodet 0–4 v 4–7 v 7–10 v yli 10 v

Asiantuntijatehtävät 2 733,83 2 882,82 3 026,16 3 108,83

Vaativat asiantuntijatehtävät 2 979,89 3 142,43 3 298,20 3 446,06

Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät 3 457,34 3 646,98 3 828,71 4 000,92

II Muu Suomi

Kokemusvuodet 0–4 v 4–7 v 7–10 v yli 10 v

Asiantuntijatehtävät 2 625,46  2 768,82  2 906,52  3 036,32    

Vaativat asiantuntijatehtävät 2 850,09  3 005,85  3 154,85  3 295,94  

Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät 3 321,90 3 503,63  3 677,46  3 842,24   
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2. Kokemusvuosilisä

Kokemusvuosilisää maksetaan 4, 7 ja 10 ko-
kemusvuosilisään oikeuttavan vuoden jälkeen. 
Kokemusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi huomi-
oidaan oman työnantajan palvelus ja sellainen 
muu sosiaali- ja terveysalan palvelus, jossa työ 
on ollut samankaltaista.

Kokemusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi huo-
mioidaan myös vuosilomalain 7 §:n mukainen 
työssäolon veroinen aika.

3. Henkilökohtainen palkanosa

Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkan lisäksi 
työntekijälle tulee maksaa henkilökohtaista pal-
kanosaa. Henkilökohtaiseen palkanosaan vai-
kuttavat muun muassa työntekijän ammattitaito, 
henkilökohtainen osaaminen ja työsuoritus, työn 
laatu ja tuloksellisuus sekä sellainen täydennys-
koulutus, josta on hyötyä tehtävän suorittamises-
sa.

4. Harjoittelijan palkka

Harjoittelijalla tarkoitetaan opintojensa loppu-
vaiheessa olevaa vähintään 180 opintopistettä 
suorittanutta opiskelijaa. Harjoittelijan palkka on 
vähintään 90 % kyseisen tehtävän vähimmäis-
palkasta.

5. Matka-ajan korvaaminen

Mikäli työntekijä työtehtävien hoitamisen vuoksi 
matkustaa säännöllisen työaikansa ulkopuolella 
suositellaan matka-ajan korvaamisesta sovitta-
vaksi, että työntekijälle maksetaan matka-ajan 
korvauksena yksinkertainen tuntipalkka jokaiseen 
matkustamiseen käytetyltä tunnilta tai annetaan 
sitä vastaava vapaa.

6. Tuntipalkkaisessa työsuhteessa ole-
vaa työntekijää koskevat määräykset

Vähimmäistuntipalkkaa laskettaessa tuntipalkan-
jakaja on 158.

Työaika käsittää yhteistyöneuvottelut sekä val-
mistautumisajan ennen terapiaa ja kirjaamis- ja 
raportointiajan terapian jälkeen.

Mikäli asiakas peruuttaa sovitun terapian, mak-
setaan tuntityöntekijälle palkka sovitun työajan 
mukaisesti.

IV • VOIMASSAOLO

Tämä suositus on voimassa 1.5.2022–30.4.2024.
Helsingissä 5.12.2022.
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