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Kelpoisuus-	ja	kielitaitosääntö		
§	1	Soveltamisala	
Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset.

§	2	Uuden	ammattinimikkeen	kelpoisuuden	määrittäminen	
Hallitus päättää kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, kun virka/toimi perustetaan uudella ammattinimikkeellä tai
ammattinimike muutetaan uudeksi.

§	3	Tutkinto	

Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa
yliopistosta ja tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan entiseen opistoasteentutkintoon. Toisen asteen
ammattitutkinto rinnastetaan entiseen kouluasteen tutkintoon.

§	4	Kielitaidot	
Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavaa luokitusta:

Luokka 1 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Luokka 2 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
Luokka 3 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen taito.
Luokka 4 Suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito.

§	5	Kielitaidon	määrittäminen	 	 	
Vaasan sairaanhoitopiirissä kielitaito voidaan määritellä seuraavalla tavalla:

Ammattikorkeakoulujen tutkintotodistus
- Arvosana tekstiosassa, joka viittaa lakiin suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta ( = hyvä tai tyydyttävä)
- Arvosana opintorekisteriotteessa

o 1-3 = tyydyttävä
o 4-5 = hyvä

Ylioppilastutkintotodistus
- Arvosana vähintään magna cum laude = hyvä (IB-tutkinto, 5)
- Arvosana cum laude = tyydyttävä   ( IB-tutkinto, 4)

Ammattikoulutus
- Henkilö on saanut ammattikoulutuksensa kyseisellä kielellä (= hyvä suullinen ja kirjallinen taito)
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Koulusivistys
- Henkilö on saanut koulusivistyksensä tai käynyt lukion kyseisellä kielellä (= hyvä suullinen ja kirjallinen taito)

Tutkintosuoritusten vastaanottajan antama kielitodistus (asetus 481/2003)
- Todistuksen arvosana; hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Yleinen kielitutkinto
- Tasot 1-6

o Tasot 3,4,5 = suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito
o Tasot 1-2 = suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito

Korkeakoulut (Valtioneuvoston aseutus 481/2003)
- suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvän kielikokeen (hyvä tai tyydyttävä)
- suorittanut vähintään 35 opintoviikon opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan cum laude (= hyvä)
- suorittanut vähintään 15 opintoviikon opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan approbatur (= tyydyttävä)

Ammattiryhmissä, joissa työkokemus antaa kelpoisuuden toimeen, voidaan ruotsin ja suomen kielten tyydyttävä suullinen taito
(luokka 4) osoittaa aiemmalla työkokemuksella tai työhaastattelun yhteydessä kahden puolueettoman työnantajan edustajan
läsnä ollessa.

§	6	Erivapaus	kielitaitovaatimuksesta	
Hallitus voi, mikäli erityiset syyt niin vaativat, myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän
säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseisen viran/toimen haltijaa.
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Hoitohenkilöstö	

Johtotehtävät
Johtajaylihoitaja, ylihoitaja,
kehittämisylihoitaja

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
Laatupäällikkö
hoitotyön asiantuntija

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi korkeakoulututkinto ja soveltua
työkokemus

1

Esimiestehtävät
Koordinoiva osastonhoitaja Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,

jolla 90:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Osastonhoitaja Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,
jolla 60:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Apulaisosastonhoitaja,
apuvälinekeskusvastaava

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,
jolla 30:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Ensihoitopäällikkö Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja
ensihoidon johtamisen erikoistumisopinnot 30
op. Jos henkilö ei ole säännöllisesti toiminut
hoitotason ensihoitajana ennen 1.5.2011, on
hänellä oltava suoritettuna hoitotason
ensihoitoon suuntaava vähintään 30 op:en
laajuinen opintokokonaisuus

1

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät
Toimintaterapeutti Laillistettu toimintaterapeutti 1

Muistihoitaja, hygieniahoitaja Laillistettu sairaanhoitaja 1

Ensihoidon kenttäjohtaja Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu
sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason
ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30
opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden
lisäksi riittävä ensihoidon hallinnollinen ja
operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä
kokemus.

2

Potilasasiamies Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja
vankka työkokemus kliinisestä työstä

1
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Kliininen erityissairaanhoitaja,
kliininen asiantuntijafysioterapeutti

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai
Valviran hyväksymä psykoterapeutin pätevyys

1

Vastaava sairaanhoitaja, koordinoiva
sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö,
röntgenhoitaja, laboratoriohoitaja,
fysioterapeutti, tutkimushoitaja

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
kussakin ammatissa

2

Apuvälineasiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai 2
aikaisempi opistoasteen tutkinto

Audionomi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä 60 opintopisteen erikoistumiskoulutus

2

Jalkaterapeutti Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto 2

Hoitoalan ammattitehtävät
Lähihoitaja Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen

kouluasteen tutkinto
2

Välinehuoltaja, tutkimuslaborantti Soveltuva ammattitutkinto 4

	
Lääkärit	

Johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri

Tutkimusylilääkäri

Riittävä työkokemus ylilääkärinä/
apulaisylilääkärinä erikoissairaanhoidossa sekä
soveltuva hallinnollinen koulutus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia
lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys
virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin
pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla

1

1

Vastuualuejohtaja Erikoislääkärin oikeudet ja soveltuva työkokemus 1

Ylilääkäri, apulaisylilääkäri, osastonylilääkäri,
erikoislääkäri

Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet tai
suppea erikoisala

1

Ylihammaslääkäri, erikoishammaslääkäri Kyseisen erikoisalan erikoishammaslääkärin
oikeudet tai suppea erikoisala

1

Laboratorioylilääkäri Kliinisen kemian tai kliinisen mikrobiologian
erikoislääkärin oikeudet

1

Erikoistuva lääkäri Laillistettu lääkäri 1
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Tutkimushenkilöstö	

Apteekkari, proviisori Laillistettu proviisori 1

Farmaseutti, osastofarmaseutti Laillistettu farmaseutti 1

Lääketyöntekijä Soveltuva ammattitutkinto 3

Ylifyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 1

Sairaalafyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 2

Ylikemisti Sairaalakemistin pätevyys 1

Kemisti Sairaalakemistin pätevyys 2

Mikrobiologi Sairaalamikrobiologin pätevyys 2

Sairaalasolubiologi Sairaalasolubiologin pätevyys 2

Ravitsemusterapeutti Laillistettu ravitsemusterapeutti 1

Johtava psykologi, psykologi Laillistettu psykologi 1

Neuropsykologi Laillistettu psykologi sekä erikoistuminen
neuropsykologiaan

1

Kuntoutussuunnittelija, palvelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 1

Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto 1

Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijän pätevyys sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan
(817/2015)

1

Puheterapeutti Laillistettu puheterapeutti

1

Osastonsihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen
ammattitutkinto

1

Hallintohenkilöstö	

Sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja,
talousjohtaja, HR-johtaja, IT-johtaja,
hankintapäällikkö, turvallisuuspäällikkö,
kehittämispäällikkö, tietosuojapäällikkö,
asiakaspalvelupäällikkö, viestintäpäällikkö

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
soveltuva työkokemus

1
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Juristi Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi
ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
HR-suunnittelija, koulutussuunnittelija,
taloussuunnittelija, suunnittelija
viestintäsuunnittelija, kielenkääntäjä,
suunnittelupäällikkö, suunnittelija, controller,
kieltenopettaja, hallinnon suunnittelija,
informaatikko

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 1

Ammattitehtävät
Toimistonhoitaja, kassanhoitaja, palkkasihteeri,
kirjanpitäjä, HR-sihteeri, toimistosihteeri,
hankintasihteeri, laatusihteeri, taloussihteeri,
hallinnon sihteeri

Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen
ammattitutkinto

1

Materiaalikoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto 1

Puhelunvälittäjä Soveltuva ammattitutkinto tai riittävä
työkokemus

3

	Huollon	henkilöstö	

 Johtotehtävät
Tekninen johtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja

soveltuva työkokemus
1

Ravitsemispäällikkö, palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Asiantuntijat
Sairaalainsinööri, huoltoinsinööri,
kiinteistöinsinööri, suunnitteluinsinööri, LVI-
insinööri, sähköinsinööri, röntgeninsinööri,
verkostoinsinööri, rakennusinsinööri

Soveltuva korkeakoulututkinto
2

Huoltomestari, huoltoteknikko, LVI-teknikko,
sähköteknikko

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto 2

Palveluesimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai
erikoisammattitutkinto

2

Ravitsemistyönjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai
ammattitutkinto

3
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Palveluohjaaja Soveltuva ammattitutkinto ja soveltuva
työkokemus

4

Ammattitehtävät
Ammattimies, LVI-asentaja,
apuvälinemekaanikko, sähköasentaja,
elektroniikka-asentaja, puuseppä, maalari,

LVIA-asiantuntija

Soveltuva ammattitutkinto

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
ammattitutkinto sekä työkokemus

4

2

Keittäjä/kokki Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto sekä
hygieniapassi

4

Ravitsemistyöntekijä Soveltuva  ammattitutkinto tai työkokemus sekä
hygieniapassi

4

Laitoshuoltaja, tekstiilihuoltaja, lähetti,
huoltomies, autonkuljettaja

Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus 4

Varastotyöntekijä Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5
vuoden työkokemus varastotyöstä

4

Varastonhoitaja, vastaava vahtimestari,
kahvilanesimies

Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto 3

Vahtimestari, kahvilantyöntekijä Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus 3
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