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§ 1 Tillämpningsområde 
 
Fullmäktige besluter om de formella behörighetskrav som består av yrkesmässig behörighet och krav på språkkunskap och som 

krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

§ 2 Examen 
 
Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre yrkeshögskoleexamen. 

Med högskoleexamen avses yrkeshögskoleexamen samt kandidatexamen från universitet eller vetenskapshögskola. Med 

högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på andra stadiet jämställs tidigare examen på 

skolnivå. 

 

§ 3 Grunder för fastställande av språkkunskap 

 

Vid fastställandet av språkkunskap tillämpas för tjänst eller befattning följande principer: 

 Kundens rätt till service på eget modersmål 

 Lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

 Styrelsen fastställer skilt indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga enheter/funktioner. Vid enspråkiga 

enheter/funktioner krävs ingen formell språkkunskap i det andra inhemska nationalspråket. Språkfärdigheten bedöms 

i rekryteringsskedet. 

 Kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. Denna språkplanering och 

uppföljning utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål.  

Språkkunskapsnivåer 

1. God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 

-> krävs av personer i direktörsposition, chefsposition och personer i förmannaposition, förvaltningspersonal, 

sekreterare samt av de funktioner där det som yrkesmässig behörighet krävs avlagd högre högskoleexamen. 

Språkkravet gäller även yrkesbenämningar där man fungerar som en ständig ställföreträdare för en förman, 

t.ex. biträdande överläkare och biträdande avdelningsskötare. 

 

2. God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål. 

-> krävs av arbetstagare i funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. 

 

3. Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den 

sökandens modersmål. 

-> krävs av arbetstagare till funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

yrkesinriktad grundexamen inom området. 

 

4. Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 
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-> krävs av personal där det som yrkesmässig behörighet krävs kortare yrkesutbildning eller vars uppgifter inte 

innehåller kundbetjäning. 

 

§ 4 Påvisande av språkkunskaper 

God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 

ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom bedöms person som har genomgått yrkesutbildning, 

skolutbildning, gymnasiet på ifrågavarande språk ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i ifrågavarande språk. Arbetstagare 

kan också påvisa sin språkkunskap via välfärdsområdets interna språktest. Alternativet med välfärdsområdet språktest gäller 

inte vid val till tjänst och tjänsteförhållande. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål:  

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 

ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsorden god (tal) och 

nöjaktig (skrift) i yrkesexamen eller genom välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda 

och vitsordet B motsvarar nöjaktiga kunskaper i ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid 

intervjutillfället. 

 

Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 ådagaläggande av kunskap i 

finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsordet nöjaktig i yrkesexamen eller genom 

välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Inget språkintyg behövs. Arbetstagaren påvisar språkkunskapen vid intervjutillfället. 

 

§ 5 Fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 
 
Då nya yrkesbenämningar tas i bruk, fastställer fullmäktige behörighetskraven. 

 

§ 6 Dispens från språkkrav 
 
Styrelsen kan, där särskilda skäl det påkallar, bevilja den som ska väljas till en tjänst eller befattning, dispens eller lindring från 

det språkkunskapskrav som enligt denna stadga krävs av tjänste- eller befattningsinnehavaren. 

För personer med annat modersmål än svenska eller finska kan styrelsen, med beaktande av den språkliga planeringen, 
uppgifternas art och de lokala förhållandena, bevilja dispens från de formella språkkraven. 
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LÄKARE 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen samt administrativ 
erfarenhet. 

Avdelningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande övertandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 

Chefsläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Chefsöverläkare Tjänst Tillräcklig arbetserfarenhet som 
överläkare/biträdande överläkare samt lämplig 
administrativ utbildning. 

Forskningsöverläkare Tjänst Legitimering eller tillstånd att vara verksam som 
läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/94) samt 
specialistläkarkompetens inom en för tjänsten 
lämplig specialitet och docentkompetens inom en för 
tjänsten lämplig specialitet 

Ledande läkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Ledande läkare i psykiatri Tjänst Specialistläkarexamen i psykiatri. 

Ledande tandläkare för munhälsovård Tjänst Specialisttandläkarexamen. 

Läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Skolläkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Specialläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Specialtandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 

Tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Utbildningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Utvecklingsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare för servicehandledning Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare i geriatri Tjänst Specialistläkarexamen i geriatri. 

Övertandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 
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VÅRDPERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Akutvårdare på basnivå 
 

Befattning Legitimerad sjukskötare eller närvårdarexamen med 
prehospital akutsjukvård som inriktning. 

Akutvårdare på vårdnivå Befattning Akutvårdare (YH), eller en sådan legitimerad 
sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och som har 
avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital 
akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 
studiepoäng. 

Akutvårdschef Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Ansvarig fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen samt lämplig 
administrativ tilläggsutbildning. 

Audionom Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt 60 sp specialiseringsutbildning. 

Avancerad klinisk sjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen. 

Avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
60 studiepoäng. 

Barnmorska Befattning Legitimerad barnmorska. 

Biträdande avdelningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
30 studiepoäng. 

Chefsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen och 
lämplig arbetserfarenhet. 

Ergoterapeut Befattning Legitimerad ergoterapeut. 

Forsknings- och utvecklingsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen från 
vetenskapshögskola. 

Forskningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården inom respektive yrke. 

Fotterapeut Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Fotvårdare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut. 

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Förstavårdschef Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen och 
specialiseringsstudier i ledning av prehospital 
akutsjukvård 30 sp. Om personen inte regelbundet 
varit verksam som förstavårdare på vårdnivå före den 
1.5.2011 ska denna ha avlagt en studiehelhet inriktad 
på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande 
minst 30 sp. 

Hemvårdsledare (äldre) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Hygienskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30 sp. 

Hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare. 

Klinisk expertfysioterapeut Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Klinisk specialistsjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 

Koordinerande avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
kompletterad med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
inom socialvård eller hälso- och sjukvård kompletterad 
med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Laboratorieskötare Befattning Legitimerad laboratorieskötare. 

Logistikskötare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Minnesrådgivare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom social-, hälso- 
eller sjukvård samt lämplig tilläggsutbildning. 

Minnesskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist. 

Närvårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Patienttransportör Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Rehabiliteringshandledare (vård) Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Röntgenskötare Befattning Legitimerad röntgenskötare. 

Sakkunnig inom vårdarbete Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen.  

Serviceansvarig (äldreboende) Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Servicechef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceenhetschef (äldreboende) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Serviceförman (hemvård) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Specialistsjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30-60 sp. beroende på inriktning. 

Tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen. 

Undervisningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 

Överskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen. 
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SOCIALVÅRDENS PERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ chef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Aktivitetsledare Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Ansvarig kurator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dag- och arbets-verksamhetsledare 
(funktionshinderservice) 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Barnatillsyningsman Tjänst Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 7 och § 9) eller Juris magister eller med den tidigare 
motsvarande högre högskoleexamen. 

Chef för barnskyddet Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för barn- och familjeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barn- och familjesocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barnskyddsanstalt Tjänst Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om 
branschen och tillräcklig ledarskapsförmåga 
(Barnskyddslagen 417/2007, §60). 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Chef för funktionshinder-servicens stöd- och 

kompetenscenter  

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom socialvård kompletterad med ledarskapsstudier 

(60 sp). 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom hälso- och sjukvård kompletterad med 

ledarskapsstudier (60 sp). 

Chef för klient- och servicehandledning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för mental- och missbrukarvård Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för service för funktionshindrade Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för vuxensocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för äldreservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dagverksamhetsledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Familjearbetare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller lämplig högre högskoleexamen med lämplig 
inriktning eller legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvård. 

Familjehandledare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Förmånshandläggare Tjänst Lämplig yrkesexamen. 

Handledare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Hemserviceledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 
§ 8). 

Hemvårdsledare (socialvård) Tjänst Lämplig högskoleexamen inom social- eller hälsovård 
kompletterad med ledarskapsstudier (30 sp). 

Klienthandledare Befattning Lämplig utbildning inom social- eller hälsovård. 

Kurator Befattning Högskoleexamen som avses i 7 § eller 8 § 1 mom. i 

lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

(817/2015) eller för uppgiften lämplig högskoleexamen 

inom det sociala området, pedagogik eller 

beteendevetenskaper. I utbildningen ska ingå eller 

utöver den ha avlagts högskolestudier (60 sp) som 

består av universitetsstudier i socialt arbete eller 

studier som hör till en sådan högskoleexamen som 

avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer 

inom socialvården. 

Ledande familjehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande handledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9). 

Omsorgsassistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Personlig assistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 

Rehabiliteringshandledare (socialvård) Befattning Legitimerad socionom eller legitimerad 
rehabiliteringsledare. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Serviceenhetschef Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller Lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (28.6.1994/559, § 5). 

Servicehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Servicesekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialhandledare Tjänst Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-
examen eller med den tidigare motsvarande examen. 

Utvecklingssocialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Vårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 
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SAKKUNNIGA 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Apotekare Tjänst Legitimerad provisor. 

Avdelningsfarmaceut Befattning Legitimerad farmaceut. 

Avdelningssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Chefsfysiker Tjänst Sjukhusfysikers behörighet. 

Farmaceut Befattning Legitimerade farmaceut. 

Hjälpmedelssakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Instrumentskötare Befattning Lämplig yrkesexamen på andra stadiet eller 
arbetserfarenhet från området. 

Instrumentvårdens serviceförman Tjänst Lämplig yrkesexamen kompletterad med lämpliga 
ledarskapsstudier. 

Instrumentvårdens servicehandledare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Ledande farmaceut Tjänst Legitimerad farmaceut. 

Ledande näringsterapeut Tjänst Legitimerad näringsterapeut. 

Ledande psykolog Tjänst Legitimerad psykolog. 

Ledande talterapeut Tjänst Legitimerad talterapeut. 

Läkemedelstekniker Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Neuropsykolog Befattning Legitimerad psykolog samt specialisering i 
neuropsykologi. 

Näringsterapeut Befattning Legitimerad näringsterapeut. 

Provisor Befattning Legitimerad provisor. 

Psykolog Befattning Legitimerad psykolog. 

Rehabiliteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceförman Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukhuscellbiolog Befattning Sjukhuscellbiologs behörighet. 

Sjukhusfysiker Befattning Sjukhusfysikers behörighet. 

Talterapeut Befattning Legitimerad talterapeut. 
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FÖRVALTNING 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Arbetarskyddschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Arkivsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Beredskapsplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Byråsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Chef för främjande av välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för hälsoövervakning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för personalärenden Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Controller Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Datadirektör Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Dataskyddschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Direktör för samkommunen Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomichef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplaneringschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Faktureringssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Flerproducentkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Forskningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

FUI-koordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-koordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

HR-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-sakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

HR-utvecklingschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informatiker Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationslednings-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationssäkerhets- 
expert 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Inköpsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Inköpskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inköpssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inspektör Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Intern revisor Tjänst Lämplig högre högskoleexamen 

IT-chefsarkitekt Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

IT-projektplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-serviceplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Jurist Tjänst Juris magister eller tidigare motsvarande högre 
högskoleexamen. 

Kommunikationsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kommunikationsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Koordinator för främjande av  
välfärd, hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kundservicechef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Kvalitetsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

LEAN-utvecklingskoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ledningens assistent Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Materialkoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Medicineringssäkerhets- 
koordinator 

Befattning Lämplig högskoleexamen inom området farmaci. 

Patientombudsman Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. 

Personalchef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare av hållbar utveckling Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Planerare för främjande av välfärd,  
hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Processledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Projektkoordinator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional servicechef Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Rekryteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Rekryterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Sekreterare inom förvaltningen Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 



18 
 
  

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Sektordirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Socialombudsman Befattning Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 § och § 9). 

Språklärare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Strategidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Systemadministratör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Säkerhetschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Säkerhetskoordinator Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården eller lämplig högskoleexamen. 

Säkerhetsutbildare Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Telefonist Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Translator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbetalningschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildnings- och introduktionschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildningsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Webbtjänstkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Verksamhetsområdeschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Välmåendekoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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