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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. 
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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 

Virka 

Virka 

Virka 

Soveltuva 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 
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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 terveydenhuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisopinnoilla (60 op). 

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 
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NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 

    
Koordinoiva palveluesimies 
 

Virka 
 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 

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

Suomen ja ruotsin kielten 
hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito. 
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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 

Kehittämissosiaalityöntekijä 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 
 

Asiakas- ja 
palveluohjauksen päällikkö 

Virka 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 
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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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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 

 

NIMIKE VIRKA / TOIMI KELPOISUUS KIELITAITO 
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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 ja 
soveltuva työkokemus.  

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 


