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Behörighetsstadga	

§	1	Tillämpningsområde	

Fullmäktige besluter om behörighetskrav som krävs av personal som väljs till sjukvårdsdistriktets tjänster och befattningar.

§	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 klassificering:

Klass 1 God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Klass 2   God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
Klass 3 God förmåga att i tal använda svenska och finska språken.
Klass 4 Nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken.

§	5	Fastställande	av	språkkunskaper	

1. Vid val av tjänsteinnehavare, 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.

2. Vid anställning av arbetstagare, kan språkfärdigheterna fastställas på följande sätt:

a. statsrådets förordning 481/2003 ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken
b. person har genomgått yrkesutbildning, skolutbildning, gymnasiet på ifrågavarande språk

(= goda muntliga och skriftliga kunskaper)
c. genomfört och blivit godkänd i centralsjukhusets språktest (skriftlig / muntlig)

§	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.

Godkänd av fullmäktige 22.6.2020
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Vårdpersonal	

Ledningsuppgifter
Chefsöverskötare, överskötare,
utvecklingsöverskötare

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

1

Planerings- och sakkunniguppgifter
Kvalitetsdirektör, sakkunnig inom vårdarbete,
undervisningsskötare

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

1

Förmannauppgifter
Koordinerande avdelningsskötare Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-

och sjukvården, lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 90 sp.

1

Avdelningsskötare, servicechef Legitimerad yrkesperson inom hälso- och
sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 60
studiepoäng

1

Biträdande avdelningsskötare Legitimerad yrkesperson inom hälso- och
sjukvården med lämplig tilläggsutbildning för
ledarskapsuppgifter motsvarande 30
studiepoäng

1

Förstavårdschef 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.

1

Krävande yrkesuppgifter inom vården
Ergoterapeut Legitimerad ergoterapeut 1

Hygienskötare Legitimerad sjukskötare 1

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården 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.

2
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Patientombudsman Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården samt gedigen arbetserfarenhet
av kliniskt arbete.

1

Klinisk specialistsjukskötare,
klinisk expertfysioterapeut

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

1

Koordinerande sjukskötare, sjukskötare,
barnmorska, röntgenskötare,
laboratorieskötare, fysioterapeut,
forskningsskötare, munhygienist

Hjälpmedelssakkunnig

Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-
och sjukvården inom respektive yrke

Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen
på institutnivå

2

2

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

2

Fotterapeut Lämplig yrkeshögskoleexamen 2

Yrkesuppgifter inom vården
Närvårdare, patienttransportör Närvårdarexamen eller med den jämställd

tidigare examen på skolnivå
2

Läkare	

Chefsöverläkare

Forskningsöverläkare

Tillräcklig arbetserfarenhet som
överläkare/biträdande överläkare inom
specialsjukvården samt lämplig administrativ
utbildning

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

1

1

Ansvarsområdesdirektör Specialläkarrättigheter och lämplig
arbetserfarenhet

1

Överläkare, biträdande överläkare,
avdelningsöverläkare, specialläkare

Specialläkarrättigheter inom respektive
specialområde eller
subspecialitet

1

Övertandläkare, specialtandläkare Specialtandläkarrättigheter inom respektive
specialområde eller subspecialitet

1

Specialiserande läkare Legitimerad läkare 1
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Specialiserande tandläkare Legitimerad tandläkare 1

Undersökningspersonal	

Apotekare, provisor Legitimerad provisor 1

Farmaceut, avdelningsfarmaceut Legitimerad farmaceut 1

Läkemedelstekniker Lämplig yrkesexamen 4

Chefsfysiker Sjukhusfysikers behörighet 1

Sjukhusfysiker Sjukhusfysikers behörighet 2

Sjukhuscellbiolog Sjukhuscellbiologs behörighet 2

Näringsterapeut Legitimerad näringsterapeut 1

Ledande psykolog, psykolog Legitimerad psykolog 1

Neuropsykolog Legitimerad psykolog samt specialisering i
neuropsykologi

1

Rehabiliteringsplanerare, servicechef Lämplig högre högskoleexamen 1

Rehabiliteringshandledare, socionom Lämplig högskoleexamen 1

Ledande socialarbetare, socialarbetare Socialarbetares behörighet enligt lag om
yrkesutbildade personer inom socialvården
(817/2015)

1

Talterapeut

Serviceförman

Instrumentvårdens serviceförman

Instrumentvårdens servicehandledare

Instrumentskötare

Legitimerad talterapeut

Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på
andra stadiet

Lämplig yrkesexamen och lämplig
förmannautbildning

Lämplig yrkesexamen

Lämplig yrkesexamen

1

1

2

3

4

Avdelningssekreterare,
rehabiliteringssekreterare

Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på
andra stadiet

1

Förvaltningspersonal	

Sjukvårdsdistriktets direktör,
förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-
direktör, IT-direktör, säkerhetschef,
utvecklingschef, datasekretesschef,
kundbetjäningschef, kommunikationschef,

Lämplig högre högskoleexamen och lämplig
arbetserfarenhet.

1
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regional IT-direktör, inköpsdirektör,
utvecklingsdirektör, datadirektör,
forskningsdirektör, chef för
primärvårdsenheten

Jurist Juris magister eller tidigare motsvarande högre
högskoleexamen och lämplig arbetserfarenhet

1

Planerings- och sakkunniguppgifter
Chef för personalärenden, HR-utvecklingschef,
ekonomiplaneringschef, HR-planerare,
utbildningsplanerare,
kommunikationsplanerare, translator,
planerare, ledande controller, controller,
språklärare, planerare inom förvaltningen,
informatiker, rekryteringsplanerare

Lämplig högre högskoleexamen 1

Yrkesuppgifter
Byråsekreterare, inköpssekreterare,
ekonomisekreterare, sekreterare inom
förvaltningen, HR-sakkunnig

Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på
andra stadiet

1

Materialkoordinator Lämplig högskoleexamen 1

Telefonist Lämplig yrkesexamen eller tillräcklig
arbetserfarenhet

3

Försörjningspersonal	

Ledningsuppgifter
Teknisk direktör Lämplig högre högskoleexamen och lämplig

arbetserfarenhet
1

Sakkunniga
Sjukhusingenjör, serviceingenjör,
fastighetsingenjör, planeringsingenjör, VVS-
ingenjör, elingenjör, röntgeningenjör,
nätverksingenjör, byggnadsingenjör,
underhållschef

Lämplig högskoleexamen 2

Servicetekniker, VVS- tekniker, eltekniker

VVSA-expert

Lämplig yrkeshögskoleexamen

Lämplig yrkeshögskoleexamen eller
yrkesexamen och arbetserfarenhet

2

2

Yrkesuppgifter
Yrkesman, VVS-montör,
hjälpmedelsmekaniker, elmontör,
elektronikmontör, snickare, målare,
systemadministratör

Lämplig yrkesexamen 4
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Stafett, serviceman Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 4

Lagerarbetare Lämplig yrkesexamen inom branschen eller
minst 5 års erfarenhet av lagerarbete

4

Lagerföreståndare, ansvarig vaktmästare Lämplig yrkesexamen på andra stadiet 3

Vaktmästare Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 3
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