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§ 1 Soveltamisala 
 
Valtuusto päättää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön muodollisista 

kelpoisuusvaatimuksista, jotka koostuvat ammatillisesta kelpoisuudesta ja kielitaitovaatimuksista. 

§ 2 Tutkinto 
 
Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa 

yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan aikaisempaan opistoasteen tutkintoon. Toisen asteen 

ammattitutkinto rinnastetaan aikaisempaan kouluasteen tutkintoon. 

§ 3 Kielitaidon määrittämisen perusteet  

Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:  

 Asiakkaan oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään  

 Paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

 Hallitus vahvistaa erikseen jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin yksikköihin/toimintoihin. Yksikielisissä 

yksiköissä/toiminnoissa ei vaadita toisen kotimaisen kansalliskielen muodollista kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan 

rekrytointivaiheessa. 

 Kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kielellinen suunnittelu ja 

seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutustavoitteille. 

Kielitaitotasot 

1. Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-johtajan, päällikön ja esihenkilön asemassa olevat, hallintohenkilöstö, sihteerit sekä toiminnot, joissa 

ammatillinen kelpoisuus vaatii ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaitovaatimus koskee myös 

ammattinimikkeitä, joissa toimitaan esihenkilön vakinaisena sijaisena, esim. apulaisylilääkäri tai 

apulaisosastonhoitaja. 

 

2. Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ammattiryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta 

vaaditaan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. 

 

3. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta vaaditaan 

alan ammatillinen perustutkinto. 

 

 

4. Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-henkilöstö, jonka ammatillinen kelpoisuus vaatii lyhyempää ammatillista koulutusta tai jonka tehtäviin ei 

sisälly asiakaspalvelua. 
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§ 4 Kielitaidon osoittaminen 

Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi katsotaan, että henkilöllä on kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, 

jos hän on saanut ammattikoulutuksensa tai koulusivistyksensä taikka käynyt lukion kyseisellä kielellä. Työntekijä voi osoittaa 

kielitaitonsa myös suorittamalla hyvinvointialueen sisäisen kielikokeen. Hyvinvointialueen kielikoe ei koske virkaan ja 

virkasuhteeseen valittavia. Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Käytännön 

kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä 

kielikokeessa saaduilla arvosanoilla hyvä (suullinen) ja tyydyttävä (kirjallinen). Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen 

kielen hyvää ja arvosana B kyseisen kielen tyydyttävää taitoa. Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta antaman asetuksen 

481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä kielikokeessa 

saadulla arvosanalla tyydyttävä. Ylioppilastutkinnon arvosana B vastaa kyseisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Kielitodistusta ei tarvita. Työntekijä osoittaa kielitaitonsa haastattelutilanteessa. 

 

§ 5 Uusien tehtävien kelpoisuusvaatimusten määrittäminen 
 
Valtuusto vahvistaa kelpoisuusvaatimukset, kun uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön. 

 

§ 6 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 
 
Erityisten syiden niin vaatiessa hallitus voi myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän 

säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseistä viran- tai toimenhaltijaa. 

Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai suomi, voi hallitus myöntää erivapauden muodollisista 

kielitaitovaatimuksista ottaen huomioon kielellisen suunnittelun, tehtävien luonteen ja paikalliset olosuhteet. 
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LÄÄKÄRIT 

 

NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisylihammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Apulaisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoishammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Erikoislääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoistuva hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Erikoistuva lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Geriatrian ylilääkäri Virka Geriatrian erikoislääkärin tutkinto. 

Hallintoylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä hallinnollinen 
kokemus. 

Hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Johtajalääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Johtajaylilääkäri Virka Riittävä työkokemus ylilääkärinä/ apulaisylilääkärinä 
sekä soveltuva hallinnollinen koulutus. 

Johtava lääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Kehittämisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Koululääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Koulutusylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Osastonylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Palveluohjauksen ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Psykiatrian johtava lääkäri Virka Psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. 

Suun terveyden johtava hammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Tutkimusylilääkäri Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin 
tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla 
erikoisalalla ja dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla 
erikoisalalla. 

Ylihammaslääkäri Virka Erikoishammaslääkärin tutkinto. 

Ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 
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HOITOHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisosastonhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Asiantuntijasairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Audionomi Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 60 
opintopisteen erikoistumiskoulutus. 

Ensihoidon kenttäjohtaja Virka Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu sairaanhoitaja, 
joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, 
vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden lisäksi riittävä ensihoidon 
hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän 
edellyttämä kokemus. 

Ensihoitoesimies Virka Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu sairaanhoitaja, 
joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, 
vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden lisäksi riittävä ensihoidon 
hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän 
edellyttämä kokemus. 

Ensihoitopäällikkö Virka Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö sekä ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto ja ensihoidon johtamisen 

erikoistumisopinnot 30 op. Jos henkilö ei ole säännöllisesti 

toiminut hoitotason ensihoitajana ennen 1.5.2011, on 

hänellä oltava suoritettuna hoitotason ensihoitoon 

suuntaava vähintään 30 op:en laajuinen 

opintokokonaisuus. 

Erikoistunut sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 

lisäopinnot 30-60 op. suuntautumisesta riippuen. 

Fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti. 

Hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto. 

   



6 
 
  

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Hoitotason ensihoitaja Toimi Ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu 
sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon 
suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden. 

Hoitotyön asiantuntija Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Hygieniahoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 
lisäopinnot (30 op). 

Jalkaterapeutti Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Jalkojen hoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Johtajaylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Kliininen asiantuntijafysioterapeutti Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

Kliininen erityissairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

Koordinoiva osastonhoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto tai johtamisen 
täydennysopinnot (60 op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- tai 
terveydenhuollon korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisopinnoilla (60 op). 

Koordinoiva palveluesimies Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto tai johtamisen 
täydennysopinnot (60 op). 

Koordinoiva sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Kotihoidon ohjaaja (iäkkäät) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Kuntoutusohjaaja (hoito) Toimi Laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kätilö Toimi Laillistettu kätilö. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Laboratoriohoitaja Toimi Laillistettu laboratoriohoitaja. 

Logistiikkahoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Lähihoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Muistihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Muistineuvoja Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
sekä soveltuva lisäkoulutus. 

Opetushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. 

Osastonhoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluesimies (kotihoito) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 

kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 

johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palvelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Palveluvastaava (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluyksikön johtaja (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Perustason ensihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja tai ensihoitoon suuntautuvan 
koulutuksen suorittanut lähihoitaja. 

Potilaskuljettaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Röntgenhoitaja Toimi Laillistettu röntgenhoitaja. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti. 

Terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja. 

Toimintaterapeutti Toimi Laillistettu toimintaterapeutti. 

Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
tiedekorkeakoulusta. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tutkimushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa. 

Vastaava fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto sekä soveltuva hallinnon 
alan lisäkoulutus. 

Vastaava sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Ylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Aikuissosiaalityön päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Asiakasohjaaja Toimi Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Etuuskäsittelijä Virka Soveltuva ammattitutkinto. 

Hallinnollinen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Henkilökohtainen avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai työkokemus. 

Hoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Hoiva-avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai soveltuva työkokemus. 

Ikäihmisten palvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Johtava ohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava perheohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava sosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 
terveydenhuollon korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisopinnoilla (60 op). 

Kotihoidon ohjaaja Virka Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (30 
op). 

Kotipalveluohjaaja Virka Soveltuva tutkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Kuntoutusohjaaja (sosiaalihuolto) Toimi Laillistettu sosionomi tai laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kuraattori Toimi Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(817/2015) 7 §:n tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva sosiaalialalle, 

kasvatustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut 

korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen 

lisäksi tulee olla suoritettuna korkeakouluopinnot (60 op), 

jotka muodostuvat sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 

momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuu-

luvista opinnoista. 

Lapsi- ja perhesosiaalityön päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lasten ja perheiden palvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lastensuojelulaitoksen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä 
riittävä johtamistaito (Lastensuojelulaki 417/2007, §60). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Lastensuojelun päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Lastenvalvoja Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015, §7 ja §9) tai oikeustieteen 
maisteri tai siihen vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Ohjaaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Palveluohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Palvelusihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluyksikön johtaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(28.6.1994/559, §5). 

Perheohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Perhetyöntekijä Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalla 
suuntauksella tai terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. 

Päivätoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Sosiaalijohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Sosiaaliohjaaja Virka Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(817/2015, § 8) mukainen laillistus sekä sosionomin AMK-
tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Sosiaalityöntekijä Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Päivä- ja työtoiminnan ohjaaja 
(vammaispalvelut) 

Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Vammaispalvelun tuki- ja 
osaamiskeskuksen päällikkö 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Vammaispalvelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Vastaava kuraattori Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Viriketoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 
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ASIANTUNTIJAT 

 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apteekkari Virka Laillistettu proviisori. 

Apuvälineasiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Farmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Johtava farmaseutti Virka Laillistettu farmaseutti. 

Johtava psykologi Virka Laillistettu psykologi. 

Johtava puheterapeutti Virka Laillistettu puheterapeutti. 

Johtava ravitsemusterapeutti Virka Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Kuntoutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Lääketeknikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Neuropsykologi Toimi Laillistettu psykologi sekä erikoistuminen 
neuropsykologiaan. 

Osastofarmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Osastonsihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluesimies Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Proviisori Toimi Laillistettu proviisori. 

Psykologi Toimi Laillistettu psykologi. 

Puheterapeutti Toimi Laillistettu puheterapeutti. 

Ravitsemusterapeutti Toimi Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Sairaalafyysikko Toimi Sairaalafyysikon pätevyys. 

Sairaalasolubiologi Toimi Sairaalasolubiologin pätevyys. 

Välinehuollon palveluesimies Virka Soveltuva ammattitutkinto täydennettynä soveltuvilla 
johtamisopinnoilla. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Välinehuollon palveluohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Välinehuoltaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus. 

Ylifyysikko Virka Sairaalafyysikon pätevyys. 
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HALLINTO 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Alueellinen IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Alueellinen palvelupäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Arkistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Asiakaspalvelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Controller Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallinnon sihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hallintojohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallintopäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankekoordinaattori Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintakoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hankintasihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Henkilöstöasiain päällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Henkilöstöpäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

HR-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-kehittämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

HR-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

HYTE-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hyvinvointikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Informaatikko Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-palvelusuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-projektisuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-pääarkkitehti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Johdon assistentti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Juristi Virka Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Järjestelmäylläpitäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Kehittämispäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kehittämissuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kestävän kehityksen suunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kielenkääntäjä Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kieltenopettaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutus- ja perehdyttämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kuntayhtymän johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatujohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatukoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Laatupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatusuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laskutussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

LEAN-kehittämiskoordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Lääkitysturvallisuus-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto farmasian alalta. 

Maksatuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Materiaalikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Monituottajuus-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Potilasasiamies Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. 

Prosessipäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puhelunvälittäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rekrytoija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Rekrytointisuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sektorijohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sisäinen tarkastaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sosiaaliasiamies Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu 
sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
817/2015, § 7 ja § 9). 

Strategiajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousasiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talouspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Taloussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussuunnittelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tarkastaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietojohtaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tietojohtamisen suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietosuojapäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietoturva-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

TKI-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimialajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Turvallisuuskoordinaattori Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö tai soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

Turvallisuuskouluttaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Turvallisuuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tutkimusjohtaja  Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Työsuojelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Valmiussuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Valvonnan päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Verkkopalvelu-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäsuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE -päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Ajojärjestelijä Toimi Soveltuva logistiikka-alan tutkinto tai vähintään kolmen 
vuoden työkokemus päätoimisena ajojärjestelijänä. 

Ammattimies Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Apuvälinemekaanikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Elektroniikka-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Huoltoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Huoltomies Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Huoltoteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Kiinteistöinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kunnossapitopäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVIA-asiantuntija Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai 
ammattitutkinto sekä työkokemus. 

LVI-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

LVI-insinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVI-teknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Lähetti Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Maalari Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Palvelupäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puuseppä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rakennusinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Rakennuttamispäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Röntgeninsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaalainsinööri Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Suunnitteluinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähkö-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Sähköinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähköteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Tekninen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimitilajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Vahtimestari Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Varastonhoitaja Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto. 

Varastotyöntekijä Toimi Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5 vuoden 
työkokemus varastotyöstä. 

Verkostoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 
 


