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Del I innehåller behörighetskraven för tjänster och befattningar inom lednings- och 
sakkunniguppgifter. 

§ 1 Tillämpningsområde 
Fullmäktige besluter om behörighetskrav som krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

§ 2 Fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 
Då nya yrkesbenämningar tas i bruk, fastställer fullmäktige behörighetskraven för tjänster och befattningar.  

 

§ 3 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.  

 

§ 4 Språkkunskaper 

Vid fastställandet av den språkkunskap som fordras för tjänst eller befattning tillämpas följande nivå:  

 God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

 

§ 5 Fastställande av språkkunskaper 
Vid val av tjänsteinnehavare/arbetstagare, ska språkkunskapen visas 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. 

 

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

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

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Administrativ överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen 
samt administrativ erfarenhet. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Ledande läkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Överläkare för 
servicehandledning 

Tjänst 

Utvecklingsöverläkare Tjänst 

Ledande tandläkare för 
munhälsovård 

Tjänst Licentiat inom tandvård. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 



3 
 
  

VÅRDPERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER  

 

    

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Forsknings- och 
utvecklingsöverskötare 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

 

    

Servicechef 
 
 

Tjänst 
 

Lämplig högre högskoleexamen. 
 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

Lämplig högskoleexamen inom 
hälso- och sjukvård kompletterad 
med ledarskapsstudier (60sp). 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 



4 
 
  

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

 
 

  

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
avdelningsskötare  

Tjänst 
Legitimerad yrkesutbildad person  
och lämplig högre högskoleexamen 
eller ledarskapsstudier (60 sp). 
 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
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SOCIALVÅRDENS PERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    
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). 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 

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).  

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för barn- och 
familjesocialarbete Tjänst 

Chef för barn- och 
familjeservice Tjänst 

Chef för vuxensocialarbete Tjänst 

Chef för service för 
funktionshindrade Tjänst 

Chef för mental- och 
missbrukarvård Tjänst 

Chef för äldreservice Tjänst 

Utvecklingssocialarbetare Tjänst 

Administrativ chef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen.  
God kännedom om verksamhetsområdet. 
 
 
 
 
 
 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för stöd- och 
kompetenscenter för 
handikappade 

Tjänst 

Chef för klient- och 
servicehandledning 

 

Tjänst 
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Chef för hem- och 
boendeservice 

 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller 
högskoleexamen inom socialvård 
kompletterad med ledarskapsstudier (60 
sp). 
 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för hem- och 
boendeservice 

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

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
  

FÖRVALTNING 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    
Direktör för samkommunen Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Sektordirektör Tjänst 

Verksamhetsområdeschef Tjänst 

Förvaltningsdirektör Tjänst 

Strategidirektör Tjänst 

Kommunikationsdirektör Tjänst 

Ekonomidirektör Tjänst 

Kvalitetsdirektör Tjänst 

HR-direktör Tjänst 

Inköpsdirektör Tjänst 

IT-direktör Tjänst 

Regional IT-direktör Tjänst 

 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

    
Förvaltningschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Intern revisor Tjänst 

Utvecklingschef Tjänst 

Utvecklingsplanerare Befattning 

Projektkoordinator Tjänst 
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Chef för främjande av 
välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Utbildnings- och 
introduktionschef Befattning 

Kommunikationsplanerare Befattning 

Informationslednings-
planerare Befattning 

Planerare för främjande av 
välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Befattning 

Ekonomichef Befattning 

Ekonomiplaneringschef Befattning 

Chef för hälsoövervakning Tjänst 

Beredskapschef Tjänst 

HR-planerare Befattning 

Arbetarskyddschef Tjänst 

Datadirektör Befattning 

Säkerhetschef Befattning 

Kvalitetsplanerare Befattning 

HR-utvecklingschef Befattning 

Chef för personalärenden Befattning 

Personalchef Tjänst 

Controller Befattning 

Ekonomiplanerare Befattning 

Sakkunnig Befattning 

Utbetalningschef Befattning 

Kundservicechef Befattning 

Datasekretessansvarig Befattning 

Primärvårdsplanerare/ 
Sotekoordinator Befattning 

FUI-koordinator Befattning 

LEAN-
utvecklingskoordinator 

Befattning 
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Nättjänstkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Flerproducentkoordinator Befattning 

Koordinator för främjande 
av välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Befattning 

Regional servicechef Tjänst Lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Informationssäkerhets-
expert Befattning 

IT-serviceplanerare Befattning 

IT-chefsarkitekt Befattning 

IT-projektplanerare Befattning 

Planerare av hållbar 
utveckling Befattning 

Processledare Befattning 

Inspektör Tjänst 

Kvalitetskoordinator Befattning 

Välmåendekoordinator Befattning 

Jurist Tjänst Juris magister eller tidigare 
motsvarande högre 
högskoleexamen. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Medicineringssäkerhets-
koordinator 

Befattning Lämplig högskoleexamen inom 
området farmasi. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Säkerhetsutbildare Befattning Lämplig högskoleexamen eller 
tidigare examen på institutnivå. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

 



10 
 
  

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

    
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). 
 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Patientombudsman Befattning Legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso-och sjukvården. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
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STÖDFUNKTIONSPERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    

Lokalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Teknisk chef Tjänst 

 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

 

    

Byggchef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Servicechef Befattning 

Materialkoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Inköpskoordinator Befattning 

Transportkoordinator Befattning Lämplig examen inom logistikbranschen 
eller minst tre års arbetserfarenhet som 
heltidsanställd transportkoordinator. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 
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