
VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / 
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19448 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9479 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri 

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

169495

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

BILAGA/LIITE § 6



 

  

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN 

KUNTAYHTYMÄ 

 

 

KELPOISUUSSÄÄNTÖ 

 
Osa I: Johto- ja asiantuntijatehtävät 

 

 
 

LIITE § 10 / 2



1 
 
  

Osa I sisältää virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset johto- ja asiantuntijatehtävissä. 

§ 1 Soveltamisala 
Valtuusto päättää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksis ta. 

 

§ 2 Uusien tehtävien kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen 
Valtuusto vahvistaa virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset, kun uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön 

 

§ 3 Tutkinto 
Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa 
yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan entiseen opistoasteen tutkintoon. Toisen asteen 
ammattitutkinto rinnastetaan entiseen kouluasteen tutkintoon. 

 

§ 4 Kielitaito 

Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraava taso: 

 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
 

§ 5 Kielitaidon määrittäminen 
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. 

 
 

§ 6 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 
Hallitus voi, mikäli erityiset syyt niin vaativat, myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän säännön 
mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseistä viran- tai toimenhaltijaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
  

LÄÄKÄRIT 

 

JOHTOTEHTÄVÄT 

 

    

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Hallintoylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä 
hallinnollinen kokemus. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Johtava lääkäri 

Palveluohjauksen ylilääkäri 

Kehittämisylilääkäri 

Geriatrian ylilääkäri 

Virka 

Virka 

Virka 

Virka 

Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Psykiatrian johtava lääkäri Virka Psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Suun terveyden johtava 
hammaslääkäri 

Virka Hammaslääketieteen lisensiaatti. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

 

 

 

 

 

 

 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 



3 
 
  

HOITOHENKILÖSTÖ 

 

JOHTOTEHTÄVÄT 

 

    

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Tutkimus- ja 
kehittämisylihoitaja 

Virka Terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö sekä soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto 
tiedekorkeakoulusta.  

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Ylihoitaja  Virka Terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö sekä soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

 

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 

 

    

Palvelupäällikkö 
 

Virka 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Koordinoiva palveluesimies 
 

Virka 
 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

 

 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 



4 
 
  

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    
Koordinoiva palveluesimies 
 

Virka 
 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Koordinoiva osastonhoitaja Virka 
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ 

 

JOHTOTEHTÄVÄT 

 

    
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). 
 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

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). 
 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Lapsi ja perhesosiaalityön 
päällikkö Virka 

Lasten ja perheiden 
palvelujen päällikkö Virka 

Aikuissosiaalityön päällikkö Virka 

Vammaispalvelupäällikkö Virka 

Mielenterveys ja 
päihdehuollon päällikkö Virka 

Iäkkäiden palvelujen 
päällikkö Virka 

Asiakas- ja 
palveluohjauksen päällikkö 

Virka 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Virka 

Hallinnollinen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
Toimialan hyvä tuntemus. 
 
 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Vammaisten tuki- ja 
osaamiskeskuksen päällikkö 

Virka 
 

 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 



6 
 
  

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    

Koti- ja asumispalvelujen 
päällikkö 

 

Virka 
 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Koti- ja asumispalvelujen 
päällikkö 

 

Virka 
 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 
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HALLINTO 

 

JOHTOTEHTÄVÄT 

    
Kuntayhtymän johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 

hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Sektorijohtaja Virka 

Toimialajohtaja Virka 

Hallintojohtaja Virka 

Strategiajohtaja Virka 

Viestintäjohtaja Virka 

Talousjohtaja Virka 

Laatujohtaja Virka 

HR-johtaja Virka 

Hankintajohtaja Virka 

IT-johtaja Virka 

Alueellinen IT-johtaja Virka 

 

 

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 

 

    
Hallintopäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 

hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Sisäinen tarkastaja Virka 

Kehittämispäällikkö Virka 

Kehittämissuunnittelija Toimi 

Hankekoordinaattori Virka 

    

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 
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NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    

Yhdyspinnat ja HYTE -
päällikkö 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Koulutus- ja 
perehdyttämispäällikkö Toimi 

Viestintäsuunnittelija Toimi 

Tietojohtamisen 
suunnittelija Toimi 

Yhdyspinnat ja HYTE-
suunnittelija Toimi 

Talouspäällikkö Toimi 

Taloussuunnittelupäällikkö Toimi 

Valvonnan päällikkö Virka 

Valmiuspäällikkö Virka 

HR-suunnittelija Toimi 

Työsuojelupäällikkö Virka 

Tietojohtaja Toimi 

Turvallisuuspäällikkö Virka 

Laatusuunnittelija Toimi 

HR-kehittämispäällikkö Toimi 

Henkilöstöasiain päällikkö Toimi 

Henkilöstöpäällikkö Virka 

Controller Toimi 

Taloussuunnittelija Toimi 

Asiantuntija Toimi 

Maksatuspäällikkö Toimi 

Asiakaspalvelupäällikkö Toimi 

Tietosuojavastaava Toimi 

PTH-suunnittelija/sote-
koordinaattori Toimi 

TKI-koordinaattori Toimi 

LEAN-
kehittämiskoordinaattori Toimi 
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NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    
Verkkopalvelu-
koordinaattori 

Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Monituottajuus-
koordinaattori  

Toimi 

HYTE-koordinaattori  Toimi 
  

Alueellinen 
palvelupäällikkö 

Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Tietoturva-asiantuntija Toimi 

IT-palvelusuunnittelija Toimi 

IT-pääarkkitehti Toimi 

IT-projektisuunnittelija Toimi 

Kestävän kehityksen 
suunnittelija 

Toimi 

Prosessipäällikkö Toimi 

Tarkastaja Virka 

Laatukoordinaattori Toimi 

Hyvinvointikoordinaattori Toimi 

Juristi Virka Oikeustieteen maisteri tai vastaava 
aikaisempi ylempi korkeakoulututkinto. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Turvallisuuskoordinaattori Toimi Terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö sekä soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Lääkitysturvallisuus-
koordinaattori 

Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto 
farmasian alalta. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Turvallisuuskouluttaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai 
aikaisempi opistoasteen tutkinto. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 
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NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    
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). 
 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

Potilasasiamies Toimi Terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. 

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 
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TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ 

 

JOHTOTEHTÄVÄT 

 

    

Toimitilajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Tekninen johtaja Virka 

 

 

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 
 

    

Rakennuttamispäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Palvelupäällikkö Toimi 

Materiaalikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

Hankintakoordinaattori Toimi 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito. 

 

 

 

 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 



24.3.2021
POHJANMAAN	HYVINVOINTIALUE

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	VIRKOJEN	JA	TOIMIEN	PERUSTAMINEN

LUKU- NIMIKE VIRKA/ YKSIKKÖ
MÄÄRÄ TOIMI

1 hallintoylilääkäri virka
kuntayhtymähallinnon toimiala,
kuntayhtymäjohdon tulosalue

1 ylihoitaja virka psykososiaalisten palveluiden toimiala
1 ylihoitaja virka kuntoutuksen toimiala

1 ylihoitaja virka
asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
resurssinhallintayksikön tulosalue

1 palvelupäällikkö virka
asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
sihteeripalveluiden tulosalue

1 ylihoitaja virka

asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
asiakas- ja palveluohjauksen sekä sähköisen
asioinnin tulosalueet

1 ylihoitaja virka
koti- ja asumispalveluiden toimiala,
asumispalveluiden tulosalue

1 ylihoitaja virka
koti- ja asumispalveluiden toimiala, kotiin
annettavien palveluiden tulosalue

1 ylihoitaja virka
sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala, lapsi-
ja perhepalveluiden tulosalue

1 ylihoitaja virka

sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala,
avopalveluiden ja suun terveydenhuollon
tulosalueet

1 ylihoitaja virka

sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala,
avopalveluiden ja erikoissairaanhoidon
avopalveluiden tulosalueet

2 ylihoitaja virka
sairaalapalveluiden toimiala,
akuuttisairaalan tulosalue

2 ylihoitaja virka
sairaalapalveluiden toimiala, hoito-
osastojen tulosalue

1
tutkimus- ja
kehittämisylihoitaja virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue

2
koordinoiva
palveluesimies virka

asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
asiakas- ja palveluohjauksen sekä sähköisen
asioinnin tulosalueet

3
koordinoiva
palveluesimies virka

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
sihteeripalveluiden tulosalue

3
koordinoiva
palveluesimies virka

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
resurssinhallintayksikön tulosalue

3
koordinoiva
palveluesimies virka

koti- ja asumispalveluiden toimiala,
asumispalveluiden tulosalue

3
koordinoiva
palveluesimies virka

koti- ja asumispalveluiden toimiala, kotiin
annettavien palveluiden tulosalue

LIITE § 11



2
koordinoiva
osastohoitaja virka

sairaalapalveluiden toimiala, hoito-
osastojen tulosalue

1
psykiatrian johtava
lääkäri virka psykososiaalisten palveluiden toimiala

1
yleislääketieteen
johtava lääkäri virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1
toimintakyvyn
johtava lääkäri virka kuntoutuksen toimiala

1
akuuttitoiminnan
johtava lääkäri virka sairaalapalveluiden toimiala

1

suun terveyden
johtava
hammaslääkäri virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1

operatiivisen
toiminnan johtava
lääkäri virka sairaalapalveluiden toimiala

1

medisiinisen
toiminnan johtava
lääkäri virka sairaalapalveluiden toimiala

1
lastentautien
johtava lääkäri virka sairaalapalveluiden toimiala

1
palveluohjauksen
ylilääkäri virka

kuntayhtymähallinnon toimiala,
kuntayhtymäjohdon tulosalue

1 kehittämisylilääkäri virka
kuntayhtymähallinnon toimiala,
kuntayhtymäjohdon tulosalue

1
diagnostisten alojen
johtava lääkäri virka

sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä
sairaalapalveluiden toimialat

1 geriatrian ylilääkäri virka sairaalapalveluiden toimiala

1
lastensuojelun
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1

lapsi- ja
perhesosiaalityön
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1
lasten ja perheiden
palvelujen päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1
aikuissosiaalityön
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1
vammaispalvelu-
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

1

mielenterveys- ja
päihdehuollon
päällikkö virka psykososiaalisten palveluiden toimiala

1
iäkkäiden palvelujen
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala

2
hallinnollinen
päällikkö virka sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala



1
kehittäjä-
sosiaalityöntekijä virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue

1

vammaisten tuki- ja
osaamiskeskuksen
päällikkö virka kuntoutuksen toimiala

1

asiakas- ja
palveluohjauksen
päällikkö virka

asiakas- ja resurssikeskuksen toimiala,
asiakas- ja palveluohjauksen tulosalue

1

koti- ja
asumispalveluiden
päällikkö virka

koti- ja asumispalveluiden toimiala, kotiin
annettavien palveluiden tulosalue

1 toimitilajohtaja virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue

3 hallintopäällikkö virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, yleishallinnon tulosyksikkö

1 juristi virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1 sisäinen tarkastaja virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1
tietoturva-
asiantuntija toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1
IT-
palvelusuunnittelija toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1 IT-pääarkkitehti toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1
IT-projekti-
suunnittelija toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, asiantuntijapalveluiden
tulosyksikkö

1
rakennuttamis-
päällikkö virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, tilojen tulosyksikkö tai tekniikan
tulosyksikkö

1 ajojärjestelijä toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, hankintojen ja logistiikan
tulosyksikkö

1
kestävän kehityksen
suunnittelija toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, tekniikan tulosyksikkö

1 prosessipäällikkö toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue

1
kehittämispäällikkö
(TKI) virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö



1

kehittämis-
suunnittelija
(digitaaliset
palvelut) toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö

1 TKI-koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö

1
LEAN-kehittämis-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö

1 hankekoordinaattori virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö

1
verkkopalvelu-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, viestinnän
tulosyksikkö

1

viestintä-
suunnittelija,
(graafinen
suunnittelija) toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, viestinnän
tulosyksikkö

1
tietojohtamisen
suunnittelija toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö

1

koulutus- ja
perehdyttämis-
päällikkö toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue / tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio -tulosyksikkö

1
monituottajuus-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö

1
yhdyspinnat ja HYTE-
päällikkö virka

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö

1 HYTE-koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö, yhdyspinnat
ja yhteistyö -toiminto sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen -toiminto

1
yhdyspinnat ja HYTE-
suunnittelija 1 toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö, yhdyspinnat
ja yhteistyö -toiminto sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen -toiminto

1
yhdyspinnat ja HYTE-
suunnittelija 2 toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö, yhdyspinnat
ja yhteistyö -toiminto sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen -toiminto



1
palvelupäällikkö
(siivous) toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö

1
palvelupäällikkö
(ruokahuolto) toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, strategia ja
yhdyspinnat -tulosalue, strategisen
johtamisen tuen tulosyksikkö

1 talouspäällikkö toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, taloushallinnon tulosyksikkö

1
taloussuunnittelu-
päällikkö toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, taloushallinnon tulosyksikkö

1
turvallisuus-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1
lääkitysturvallisuus-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1 potilasasiamies toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1 sosiaaliasiamies toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1
turvallisuus-
kouluttaja toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1 valvonnan päällikkö virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

4 tarkastaja virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

1 valmiuspäällikkö virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

2 laatukoordinaattori toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, laadun ja
valvonnan tulosalue

3 HR-suunnittelija toimi
kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, tulosyksikkö HR

1 työsuojelupäällikkö virka
kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, tulosyksikkö HR

1
hyvinvointi-
koordinaattori toimi

kuntayhtymähallinnon toimiala, hallinnon
tulosalue, tulosyksikkö HR



Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

 

Lääkäriopiskelijat ovat kautta aikojen viihtyneet Vaasan keskussairaalassa 

käytännönjaksoillaan. Taas viimeisimmässä listauksessa Vaasan sairaanhoitopiiri on hyvin 

suosittu ja pidetty lääkäriopiskelijoiden keskuudessa. Tämä on erittäin hyvä asia.  

Huomattavasti suurempi määrä opiskelijoita tulee hoitajalinjoilta, jotka näkyvät osastojen ja 

poliklinikoiden jokapäiväisessä toiminnassa.  

Opiskelijan ohjaaminen kuuluu muun muassa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja 

lähihoitajan työnkuvaan. Ohjaaminen on ammattihenkilöstölle mielekästä, mutta myös 

vaativaa ja aikaa vievää. Harjoittelujakson aikana opiskelijan koulussa opittu teoriatieto pitäisi 

tuoda käytäntöön ja tämän avulla syventää ja laajentaa osaamista. On ensiarvoisen tärkeää 

antaa hoitajaopiskelijoille hyvin onnistunut harjoittelujakso ihan jo siitäkin syystä, että 

hoitajapula on todellisuutta Vaasan sairaanhoitopiirinkin alueella. Päteviä sijaisia on vaikea 

saada.  

Oppilaitokset maksavat ohjauspäivästä noin 10 euroa ohjaavalle taholle. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä on ollut periaatteena, ettei opiskelijaohjauksesta vastaava henkilö saa 

mitään korvausta ohjaustyöstään.  Suomessa on organisaatioita, joissa opiskelijan 

ohjauspäivästä maksetaan viisi (5) euroa ohjauksen suorittaneelle ammattilaiselle. Summat 

ovat pieniä, mutta pienikin “bonus” voi toimia motivaatiota nostattavana tekijänä. Kun 

työvuoron alussa päivän opiskelijoita jaetaan henkilökunnalle ohjattavaksi, voisi tieto 

pienestä korvauksesta innostaa ohjausprosessissa.  

Tällä aloitteella pyydän, että jatkossa Vaasan sairaanhoitopiirissä opiskelijaohjauksesta 

maksetaan rahallinen korvaus (viisi euroa) jokaisesta ohjauspäivästä ohjanneelle 

työntekijälle.   
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Päivi Karppi (Ps) 

Vaasa 
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