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Elin § 1 - 2 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja toteaa kokouksen avattuaan läsnä olevat sekä
onko kokous laillisesti koolle kutsuttu. Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu
toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Henkilöstöjaosto piti Teams-kokouksen pääluottamusmiesten kanssa ennen varsinaisen
asiakäsittelyn aloittamista.

 HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
__________

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotetaan, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kenneth Pärus ja Annica Haldin.
__________
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nro 1/2022

Elin § 3 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 3 Kielilisäjärjestelmän käyttöönotto

Kelpoisuussäännön laatimisen yhteydessä tuotiin monissa keskusteluissa esiin, että
hyvinvointialueella olisi oltava järjestelmä, joka esimerkiksi kielilisän maksamisen avulla
kannustaa työntekijöitä kielitaidon kehittämiseen ja kielten käyttämiseen. Lähtötilanne on
se, että kielilisäjärjestelmä on ollut käytössä vain sairaanhoitopiirissä, Vaasan kaupungissa
ja Mustasaaressa. Mustasaaressa ja Vaasassa on ollut käytössä kolme erisuuruista lisää
(15–40 €), kun taas sairaanhoitopiirissä oli käytössä viisi eritasoista lisää (6–40,71 €).
Sairaanhoitopiirissä sovellettiin lisäksi erikoisosaamisesta maksettavaa lisää. Se on
myönnetty anomuksesta lääkärille, joka sitoutuu tuottamaan potilasasiakirjat (epikriisin)
potilaan äidinkielellä. Näin käännöstarpeita on saatu vähennettyä.

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan kielilisää voidaan maksaa, jos tehtävissä edellytetään
äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen hallintaa. Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva
kielitaito voidaan ottaa huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa, jolloin erillistä kielilisää ei
makseta. Kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitsee, missä tehtävässä kielilisää
maksetaan ja millainen näyttö kielitaidosta vaaditaan.

Kelpoisuussäännössä on määritelty kaksikielisille yksiköille neljä kielitaitotasoa:
Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.
Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan
äidinkieli.
Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan
äidinkieli.
Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli.
Kelpoisuussäännössä on määritelty tarkemmin, miten kielitaito osoitetaan
rekrytointivaiheessa.

Kelpoisuussääntö on liitteessä 1/§3 10.2.2022

Kielilisäjärjestelmän ehdotetaan koostuvan kahdesta osasta. Yleinen kielilisä myönnetään
hyvistä kielitaidoista niissä tehtävissä, joissa kelpoisuusvaatimuksena on hyvä suullinen ja
hyvä/tyydyttävä kirjallinen taito. Tehtävissä, joissa kelpoisuusvaatimuksena on tyydyttävä
taito, maksetaan myös kielilisää, jos työntekijä voi osoittaa todistuksen avulla, että hänellä
on hyvä suullinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Kielilisän
myöntäminen edellyttää kielitaidon osoittamista todistuksella kelpoisuussäännön
määräysten mukaisesti. Hyvinvointialueen oman kielikokeen suorittaminen ei ole peruste
kielilisän maksamiselle. Kielilisää ei makseta myöskään yksikielisissä yksiköissä eikä
henkilöille, joille on myönnetty erivapaus kielitaitovaatimuksesta. Kielilisän suuruus voisi
perustua sairaanhoitopiirin entisiin tasoihin, sillä ne ovat hieman suuremmat kuin muilla.

jatkuu
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Elin § 3 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

Yhteenveto kielitaidon osoittamisesta liitteessä 2/§3 10.2.2022

Yleisen kielilisän lisäksi suunnitteilla on erityinen lisä henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu
vaativien asiakirjojen tuottaminen potilaan äidinkielellä. Se voisi koskea esimerkiksi
päätöksiä ja lausuntoja viranomaisille. Tähän kategoriaan kuuluvien tehtävien ja
henkilöstöryhmien suunnittelu ja tunnistaminen jatkuu resurssilinjajohtajien kanssa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- Pohjanmaan hyvinvointialueen kaksikielisissä yksiköissä otetaan käyttöön
yllä kuvattu kielilisäjärjestelmä

- kielilisän suuruus on 50,00 €, kun kielitaitovaatimus on hyvä kirjallinen ja
suullinen taito

- kielilisän suuruus on 40,00 €, kun kielitaitovaatimus on hyvä suullinen ja
tyydyttävä kirjallinen taito tai kun kielitaitovaatimus on tyydyttävä taito,
mutta työntekijä voi osoittaa todistuksen avulla, että hänellä on hyvä
suullinen taito

- kielilisät, jotka on siirretty henkilöstösiirtojen yhteydessä, jäädytetään
kyseiselle tasolle, ellei nostamiselle ole yllä esitettyä perustetta

- keskussairaalassa työskenteleville lääkäreille maksetaan
potilasasiakirjojen tuottamisesta kahdella kielellä 119,66 €/kk, jos he
täyttävät ehdot

- kielilisiä maksetaan 1.1.2022 lähtien
- jos yksiköiden kielijakaumaan tehdään muutoksia, korjataan kielilisää

tämän päätöksen ehtojen mukaisesti
- henkilöstöjaosto palaa asiaan käsitelläkseen muita ryhmiä, joissa

tuotetaan vaativia kirjallisia asiakirjoja kahdella kielellä.

Jäsen Erkki Aro halusi pöytäkirjaan merkittävän, että hän esitti hallituksen käsittelevän
yksiköiden kielijakoa uudelleen niin, että kaikki Laihian yksiköt luokiteltaisiin
suomenkielisiksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HR-johtajan ehdotuksen ja palaa seuraavassa
kokouksessa asiaan, joka koskee vaativia kirjallisia asiakirjoja kahdella
kielellä tuottavaa henkilöstöä.
__________
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Elin § 4 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 4 Iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat koulutukset

Henkilöstöjaoston kokouksessa 2.12.2021 vahvistettiin periaatteet koulutukseen
osallistumiselle. Ohjeessa ei ole mitään mainintaa siitä, mitä toimintatapaa silloin
sovelletaan, kun koulutusta järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin.
Organisaatioissa on sovellettu erilaisia toimintatapoja. Joissakin organisaatioissa
koulutuksen on saanut tietyin ehdoin lukea työajaksi, kun taas toisissa osallistuminen on
tapahtunut omalla ajalla. Yleinen käsitys on, että perinteisen työajan ulkopuolella, toisin
sanoen iltaisin ja viikonloppuisin, järjestettävien koulutusten määrä on kasvanut. Kun
koulutukset sijoitetaan työpäivän jälkeiseen aikaan, henkilöstö pystyy helpommin
osallistumaan niihin. Myös verkkokoulutusten tarjonta on kasvanut, ja niitä järjestetään
vaihtelevina ajankohtina.

Kaikki koulutus, jota työnantaja tavalla tai toisella tukee, perustuu esimiehen harkintaan ja
arvioon siitä, että koulutuksesta on työntekijälle, organisaatiolle ja toiminnalle olennaista
hyötyä. Jos esimies hyväksyy osallistumisen kurssille, joka järjestetään työajan
ulkopuolella, sitä ei yleensä katsota määräykseksi osallistua kurssille. Nyt ehdotetaan, että
kurssiin käytetty aika rekisteröidään yksinkertaisina tunteina. Aika suunnitellaan niin, ettei
ylityötä synny.

Ehdotus päivitetyksi ohjeeksi on liitteessä 1/§4 10.2.2022

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää päivittää 2.12.2021 hyväksytyn
ohjeen liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § 5 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 5 Lääkärintodistuksen esittäminen rekrytointien yhteydessä

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 7. §:n mukaan virkasuhteeseen
ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä
ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat
tiedot. Harkinta tehdään lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen perusteella.
Ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei selvitystä
vaadita.

Työ- ja virkaehtosopimuksen I luvun 9. §:ssä sanotaan työsuhteeseen ottamisesta, että
työntekijän on palvelukseen tullessaan tai siirtyessään toisenlaiseen tehtävään
vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Siirtyminen
toiseen tehtävään peruuntuu, jos todistusta ei esitetä vaaditussa määräajassa.
Työntekijälle pitää ilmoittaa lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuudesta työsopimusta
tehtäessä.

Monissa organisaatioissa, joista on siirretty henkilöstöä hyvinvointialueelle, on työhön
otettaessa vaadittu lääkärintodistus sekä viranhaltijoilta että työntekijöiltä. Jossakin
kunnassa on vaadittu vain työterveyshuollon terveystarkastus palvelussuhteen alussa.
Vaikka lääkärintodistuksen vaatiminen on yleinen käytäntö julkisella sektorilla, se on
kuitenkin suhteellisen raskas hallinnollinen prosessi. Lääkärintodistuksen hankkiminen on
henkilöstönkin mielestä työlästä ja kallista.

Tarvitsemme hyvinvointialueelle yhtenäisen linjauksen lääkärintodistuksen esittämisestä.
Lääkärintodistuksen vaatiminen rekrytointitilanteessa saa osittain erilaisen merkityksen,
kun alueen koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on saman organisaation
alaisuudessa. Uudeksi rekrytoinniksi aiemmin katsottu rekrytointi voikin nyt olla sisäinen
rekrytointi, jolloin todistusta ei vaadita. Ohjeessa voitaisiin myös huomioida, jos henkilö on
työskennellyt organisaatiossa aiemmin määräaikaisesti, esimerkiksi vähintään kuuden
kuukauden ajan. Tällöin työnantajan tiedossa on jo työntekijän edellytykset selviytyä työstä.
Työntekijöitä koskisi työterveyshuollon terveystarkastus, kun taas organisaation
ulkopuolelta otettavien viranhaltijoiden on jatkossakin esitettävä lääkärintodistus.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että uusien rekrytointien
yhteydessä esitettävän lääkärintodistuksen suhteen toimitaan seuraavasti:

- Sisäisessä rekrytoinnissa ei vaadita minkäänlaista selvitystä
terveydentilasta.

- Organisaation ulkopuolelta otettavilta viranhaltijoilta vaaditaan
hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä kuukauden sisällä. Jos
henkilö on kyseisellä hetkellä palvelussuhteessa, joka on kestänyt
vähintään kuusi kuukautta, lääkärintodistusta ei vaadita.

- Organisaation ulkopuolelta otettavan työntekijän on käytävä
työterveyshuollon terveystarkastuksessa. Hyväksyttävä terveystodistus on
esitettävä esimiehelle kolmen kuukauden kuluessa.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § 6 Päivämäärä
Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 6 Palkka-asiat: kenttäjohtajan työpari, Omaolo-palvelun vastaava käyttäjä

Ylihoitaja Saija Seppelin ehdottaa kolmen ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan
nostamista, sillä he tulevat saamaan poikkeavia ja vaativampia tehtäviä kenttäjohtajan
työparina. Kyse on työn uudelleenjärjestelystä, jolla halutaan turvata palvelut muun
muassa niin, että kenttäjohtajan työpari voi hoitaa joitakin kenttäjohtajan tehtäviä lyhyiden
poissaolojen aikana. Tarkempi tehtävänkuvaus on ohessa.

Ehdotuksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 2522 eurosta 2750 euroon.

Seppelinin kirjelmä tehtävänkuvauksineen on liitteessä 1/§6 10.2.2022

Toimialajohtaja Satu Hautamäki vastaa digitaalisten työkalujen kehittämisestä asiakas- ja
resurssikeskuksessa. Rakennemuutoshankkeen puitteissa on toteutettu pieni pilotti
Omalo-palvelussa tehtävästä oirearviosta. Hanke päättyi 31.12.2021. Seuraava askel on
kehittää työkalua ja lisätä sen käyttöä hyvinvointialueella. Tarkempi kuvaus on ohessa.

Hautamäen kirjelmä on liitteessä 2/§6 10.2.2022

Vaikka hanke päättyi 31.12.2021, työtä on edelleen jatkettu suunnittelu- ja
laajenemisvaiheella. Kolme sairaanhoitajaa, Mari Montin, Jessica Småfisk ja Erja Lahti,
ovat vastaavia käyttäjiä ja tekevät aktiivisesti työtä tehtävien parissa sairaanhoitajan työn
ohessa. Hankeaikana he saivat lisän, joka oli 150 euroa kuukaudessa. Työ on edelleen
intensiivisessä laajenemisvaiheessa, miksi määräaikaisen vastuulisän maksamiselle on
perusteet.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- kenttäjohtajan työparina työskentelevien ensihoitajien tehtäväkohtainen
palkka vahvistetaan 2750 euroksi

- kolmelle sairaanhoitajalle, jotka työskentelevät Omaolo-palvelun
vastaavina käyttäjinä, myönnetään määräaikainen 150 euron vastuulisä
ajalle 1.1.2022–31.3.2023.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto 10.2.2022

§ 7 Erityiskorvaukset akuutin covid-tilanteen aikana, selvitys

Koronatilanne paheni nopeasti vuodenvaihteessa ja vuoden alussa Pohjanmaalla ja
muualla Suomessa. Henkilöstöä kuormitettiin enemmän kuin koskaan kaksi vuotta
kestäneen pandemian aikana. Monet työntekijät olivat eristyksissä positiivisen
testituloksen vuoksi ja monet altistuivat taudille ja asetettiin karanteeniin. Samaan aikaan
lisättiin henkilöstön määrää testauspisteissä, altistusten jäljityksessä ja rokotuspaikoissa.
Toiminnasta vastaavat viranhaltijat ja ylin johto totesivat, että toimintaa ei voida turvata
ilman nopeita erityisjärjestelyitä, joilla mahdollistetaan henkilöstön mahdollisimman
joustava käyttö.

Viranhaltijatasolla annettiin ohje, jonka mukaan vuoden ensimmäisen työvuoroluettelon
aikana (30.12.2021–16.1.2022) voitaisiin niissä yksiköissä ja tilanteissa, joissa
henkilöstötilanne oli merkittävästi huonontunut covidin vuoksi, maksaa korvausta

- jononpurusta, kun testaamisen aukioloaikoja pidennettiin, 60 €/tunti
- vuosiloman keskeyttämisestä, 100 euroa/päivä enintään viiden päivän ajan
- ylimääräisestä työvuorosta, 150 euron kertakorvaus
- työvuoron vaihtamisesta, 50 euroa.

Toisen työvuoroluettelon (17.1.–6.2.2022) ajan oli voimassa samat korvaukset lukuun
ottamatta jononpurkukorvausta, joka lopetettiin, kun pidemmät aukioloajat oli jo suunniteltu
luetteloon.

Ensimmäisestä jaksosta tehty tilasto osoittaa, että kertakorvauksia maksettiin 2256
kappaletta. Kustannukset olivat noin 400 000 euroa.

Viranhaltijajohdossa arvioidaan nyt, että akuutti tilanne on ohi ja palaaminen normaaliin
tilanteeseen on mahdollista. Hälytysraha maksetaan, jos työntekijä kutsutaan lyhyellä
varoitusajalla (16 tuntia) työhön. Tehyn puolelta on toivottu, että tilapäistä korvauspäätöstä
jatkettaisiin.

Covid-tilanteen vuoksi ajankohtaiseksi on tullut uusi maksamisperuste hälytysrahalle. Jos
yksityisen palvelujen tuottajan yksikössä ei ole riittävästi henkilöstöä, hyvinvointialueella on
valvontavelvollisuus ja aluehallintovirasto voi vaatia, että hyvinvointialue ottaa toiminnan
välittömästi hoitaakseen. Ennen kuin asia on niin pitkälle, yritämme auttaa henkilöstön
järjestämisessä palkkaamalla lisähenkilöstöä.  Jos hyvinvointialueen henkilöstöä
sijoitetaan lyhyellä varoitusajalla yksityiseen yksikköön, voisi 70 euron hälytysraha olla
kohtuullinen korvaus.

jatkuu
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Elin § 7 Päivämäärä
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HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto

- merkitsee selvityksen akuutista henkilöstötilanteesta vuoden alussa
tiedoksi sekä hyväksyy tehdyt viranhaltijapäätökset

- hyväksyy, että jos hyvinvointialueen henkilöstöä lyhyellä varoitusajalla ja
pakottavista syistä sijoitetaan yksityiseen hoitoyksikköön, työntekijälle
voidaan maksaa 70 euron hälytysraha. Päätöstä aletaan soveltaa heti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.

Lisäksi henkilöstöjaosto päätti myöntää johtajaylihoitaja Marjo Oravalle
oikeuden päättää erityiskorvauksista erityisen vaativissa covidista
johtuvissa henkilöstötilanteissa.
__________
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§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Ei käytyjä keskusteluja.
__________
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§ 9 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään

- 24.3.2022 klo 9.30
- 25.4.2022 klo 9.30
- 31.5.2022 klo 9.30
__________

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 10.2.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1 - 2, 8 - 10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 3 - 7

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3)
päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 7.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstöjaoston pöytäkirja
10.2.2022 klo 14.00

 

LIITTEET 



 
  10.2.2022 
 

Kielilisä 
 
Kielilisään oikeuttava kielitaito osoitetaan kieli- tai tutkintotodistuksella. 
 
Yleinen kielitutkinto 
 

- Tasot 4–5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 
- Taso 3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito. 

 
 
Valtionhallinnon kielitutkinnot 
 

- Todistuksen arvosana: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 
Tutkintosuoritusten vastaanottajan antama todistus kielitaidosta  
 

- Todistuksen arvosana: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 
 
Tutkintotodistus / ammattikorkeakoulun opintosuoritusote  
   

- Arvosana todistuksen tekstiosassa, jossa viitataan lakiin suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

- Opintosuoritusotteen arvosana (otteesta on ilmettävä erilliset arvosanat suulliselle ja 
kirjalliselle taidolle).  
4–5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
1–3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito 

 
 
Ylempi korkeakoulututkinto 
 

- suorittanut vähintään 35 opintopisteen opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan cum 
laude (= hyvä) 

- suorittanut vähintään 15 opintopisteen opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan 
approbatur (=tyydyttävä) 
 
 

Koulusivistys/ammattikoulutus/lukiokoulutus 
 

- Koulusivistys/ammattikoulutus/lukiokoulutus kyseisellä kielellä vastaa hyvää suullista ja 
kirjallista taitoa. 

- Ylioppilastutkintotodistuksen arvosana M vastaa kyseessä olevan kielen hyvää suullista ja 
kirjallista taitoa. 

- Ylioppilastutkintotodistuksen arvosana B vastaa kyseessä olevan kielen tyydyttävää suullista 
ja kirjallista taitoa. 
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     Päivitetty 10.2.2022 

  
 

Ohje henkilöstön osallistumisesta koulutukseen 
 

 

Täydennyskoulutus 
 

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jolla ylläpidetään ja parannetaan työssä tarvittavaa 
osaamista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin tai keskittyy 
tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat lain 
mukaan velvollisia ylläpitämään ammattinsa edellyttämää osaamista. 

 
 

Ulkoinen koulutus 
 
Päätös ulkoiseen koulutukseen osallistumisesta tehdään tarveharkinnan perusteella. Esimies harkitsee 
koulutuksen tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden arvioi koulutuksesta saatavan olennaisen hyödyn 
työntekijälle, organisaatiolle ja toiminnalle.  
 

- Lähiesimies voi myöntää enintään 10 palkallista virkavapaapäivää täydennyskoulutusta varten.  
- Jos useampien virka-/työvapaapäivien myöntämiselle on vahvat perustelut, viedään anomus, 

jonka esimies on perustellut, seuraavalle päätöksentekotasolle. 
- Ulkoista koulutustilaisuutta varten myönnetään virkavapaata, ja työaika kirjataan kuten 

”normaalina” työpäivänä.  
 
Iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat koulutukset 
 
Jos esimies on hyväksynyt iltaan tai viikonloppuun ajoittuvan koulutuksen, noudatetaan seuraavia ehtoja: 

- Koulutuksesta on yksityiskohtainen kurssiohjelma. 

- Työajaksi rekisteröidään/työaikana korvataan ainoastaan opetusaika ja korkeintaan normaalin 

työpäivän pituinen jakso. 

- Työaikaa ei hyväksytä ylityöksi. Tämä huomioidaan työajan suunnittelussa. 

- Matkustusaikaa ei lasketa työajaksi riippumatta siitä, tapahtuuko se kotimaassa vai ulkomailla. 

 
 

Korvaukset 
 
Kotimaassa tehdyt koulutusmatkat korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan. Matkustusaika ja työajan 
kuluminen otetaan kokonaisharkinnassa huomioon. Päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Työnantaja maksaa yleensä koulutuksesta 
koituvat kustannukset.  
Eräissä tapauksissa koulutukseen voi esimiehen harkinnan mukaan osallistua palkattomalla vapaalla ja/tai  
niin, ettei koulutuskustannuksia korvata.  
 
 
Sisäinen koulutus 
 
Sisäinen koulutus on hyvinvointialueen järjestämää koulutusta. Kun henkilöstö osallistuu tällaiseen 
koulutukseen, katsotaan, että työntekijä on määrätty osallistumaan koulutukseen.  

- Työaika suunnitellaan niin, ettei ylityötä synny.  Työajaksi kirjataan kurssiohjelman mukainen aika.  
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- Työntekijä tarvitsee esimieheltään suullisen luvan osallistua sisäiseen koulutukseen, minkä 
saatuaan hän ilmoittautuu kurssille koulutuskalenterin kautta.  

 
 

Jatkokoulutus ja muut laajat koulutukset 
 

1. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa muodollisen 
pätevyyden (esim. korkeakouluopinnot).  
o Pääsääntö on, että työnantaja ei osallistu jatkokoulutuksen rahoittamiseen tai myönnä 

palkallista virkavapaata sitä varten. Työntekijä voi esimerkiksi anoa opintovapaata.  
 

2. Erikoistumiskoulutus, joka antaa muodollisen pätevyyden esimerkiksi Valviran tai Kelan vaatimaa 
yksityispraktiikkaa varten.  
o Asiaa harkitaan hyvinvointialueen toimintastrategian ja taloussuunnitelman pohjalta. 
o Resurssijohtajat harkitsevat jokaisessa yksittäisessä tapauksessa erikseen, missä laajuudessa 

tukea myönnetään. Tukea voidaan antaa työajan ja/tai kulukorvausten muodossa.  
o Takaisinmaksusopimusta sovelletaan.  

 
3. Osallistuminen ammatillisiin erikoistumiskoulutuksiin/täydennyskoulutuksiin päätetään toiminnan 

tarpeiden ja käytössä olevien talousarviovarojen perusteella. Koulutusten laajuus on yleensä    
20–40 opintopistettä ja kesto 1–2 vuotta.  
o Tulosalueen johtaja harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, rahoittaako tulosalue 

erikoistumiskoulutuksen.  Rahoitukseen sisältyvät lähiopetuspäivien työaika, kurssimaksut ja 
kulukorvaukset.  

o Jos kokonaiskulut (mukaan lukien lähiopetuspäivien palkkakulut) ylittävät 4 000 euroa, 
solmitaan takaisinmaksusopimus.  

 
4. Alueen paikallisten oppilaitosten järjestämää johtamiskoulutusta varten myönnetään palkallista 

virkavapaata, sillä se helpottaa esimiesten rekrytointia ja osaamisesta on hyötyä kaikessa 
kehittämistyössä.  

 
 
Sopimus koulutuskustannusten takaisinmaksusta 
 
Kun hyvinvointialue päättää tukea jatkokoulutusta tai muuta laajaa koulutusta, edellytetään, että 
työntekijä työskentelee hyvinvointialueella vähintään kolme vuotta koulutuksen päättymisen jälkeen. 
Työntekijän kanssa solmitaan takaisinmaksusopimus, jonka mukaan hänelle syntyy 
takaisinmaksuvelvollisuus, jos hän lopettaa työt ennen kuin kolmen vuoden määräaika päättyy. Summan 
suuruus riippuu siitä, kuinka kauan hän on työskennellyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sopimus 
solmitaan samalla kun koulutukseen osallistumisesta päätetään.  

 
 
Oppisopimuskoulutus 
 

Oppisopimuskoulutukseen sisältyvää teoreettista opetusta varten myönnetään palkatonta vapaata. 
Opiskelija saa päivärahaa Kelalta. 
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Koulutukset, jotka ulkopuolinen taho maksaa kokonaan tai osittain 

 
Lääketeollisuus ja lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita myyvät yritykset ovat jo pitkän aikaa tehneet 
läheistä yhteistyötä täydennyskoulutuksen parissa maan eri sairaanhoitolaitosten kanssa. Yhteistyö on 
kehittynyt luonnollisella tavalla lääketieteen erityisen nopean kehittymisen seurauksena. 

 
Päätöksentekijöiden on otettava huomioon erityiset periaatteet, kun he hyväksyvät työntekijän 
osallistumisen ulkopuolisen yrityksen kustantamaan koulutukseen: 
 
- Koulutuksen tulee tukea strategia- ja koulutussuunnitelmia ja olla niiden kanssa linjassa. 
- Koulutuksen tarkoituksena tulee olla työntekijän ammattitaidon lisääminen tai uuden/tieteellisen 

tiedon välittäminen. 
- Tieto koulutustilaisuudesta on osoitettava organisaatiolle, jotta työnantajan edustaja voi tarkistaa 

koulutuksen sisällön. 
- Päätöksen siitä, kuka saa osallistua koulutukseen, tekee työnantajan edustaja eli viranhaltija, jolla on 

oikeus päättää virkavapaista. 
- Yritys voi osallistua kustannuksiin, jotka työnantaja hyväksyy osallistujien täydennyskoulutuksia 

varten. Kulukorvauksia voidaan myöntää osallistujamaksusta, matkakuluista sekä yöpymis- ja 
päivärahoista. Kun viranhaltija/työntekijä anoo virkavapaata koulutusta varten, anomuksesta on 
käytävä selkeästi ilmi, mistä kuluista yritys vastaa ja mitkä sairaala maksaa.  

- Mahdollisen muun koulutustilaisuuteen kuuluvan vieraanvaraisuuden, jota yritys haluaa osoittaa, on 
oltava kohtuullista ja se on suunnattava vain niille, jotka osallistuvat koulutustilaisuuteen. 
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Henkilöstöjaosto 

Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl   

 

 

        

MÄÄRÄAIKAINEN VASTUULISÄ OMAOLON VASTUUKÄYTTÄJILLE 

 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi keskeinen strateginen tavoite on kehittää digitaalisia palveluja ja 
asiointikanavia alueen väestölle. Asiakas- ja resurssikeskuksessa on voimakas tahtotila edistää tätä 
tavoitetta. Digi-Finland tuottaa valtakunnallisesti 16 oirearviointia + koronaoirearviointia väestön/ 
asiakkaiden käyttöön. Olemme valtakunnallisen rakenneuudistushankkeen puitteissa pilotoineet vuonna 
2021 Omaolon oirearviointien käyttöä. Pilottiin kuului 3 oirearvioinnin + koronaoirearvioinnin käytön 
pilotointi viime syksyn aikana Vaasassa ja Pietarsaaressa. Tahtotila on ottaa helmikuun 2022 aikana 
käyttöön 7 uutta oirearviointia nyt ensin Vaasassa ja sitten vähitellen tämän vuoden aikana laajentaa 
oirearviointien käytön mahdollisuutta koko hyvinvointialueen väestölle. Tämä edellyttää käytännössä 
toimintaan Omaolon vastuukäyttäjiä. Vastuukäyttäjä on sairaanhoitaja, joka käsittelee saapuneet 
oirearvioinnit, ratkaisee asiakkaan tilanteen itse tai ohjaa asiakkaan eteenpäin, jos on tarvetta lisähoidolle/-
palvelulle. Vastuukäyttäjinä meillä on 3 työntekijää ja he työskentelevät Digitaalisessa 
asiakaspalvelukeskuksessa. Omaolo-oirearviointien käsittely on uusi osa heidän työtään. Se poikkeaa 
muiden asiakaspalvelukeskuksen hoitajien työtehtävistä ja on selkeä lisätehtävä toiminnassa. 
Oirearviointien käyttöönoton myötä pyrimme vähentämään puhelimitse saapuvia kontakteja ja tarjoamaan 
asiakkaille vaihtoehtoisia asiointikanavia. Tällä tavoin pyrimme myös osaltamme parantamaan 
hoidon/palvelun saavutettavuutta. 
 
Esitän määräaikaista 150 euroa/kk/hlö vastuulisää ajalle 1.1.2022-31.3.2023 näille kolmelle 
sairaanhoitajalle, jotka käsittelevät oirearviointeja ja edistävät niiden käyttöönottoa Pohjanmaan 
hyvinvointialueella.  
 
 
3.2.2022 
 
 

Satu Hautamäki 
 
 
Satu Hautamäki       
Toimialajohtaja      
Asiakas- ja resurssikeskus   
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POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN 

KUNTAYHTYMÄ 

 
KELPOISUUSSÄÄNTÖ 
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§ 1 Soveltamisala 
 
Valtuusto päättää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön muodollisista 

kelpoisuusvaatimuksista, jotka koostuvat ammatillisesta kelpoisuudesta ja kielitaitovaatimuksista. 

§ 2 Tutkinto 
 
Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa 

yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan aikaisempaan opistoasteen tutkintoon. Toisen asteen 

ammattitutkinto rinnastetaan aikaisempaan kouluasteen tutkintoon. 

§ 3 Kielitaidon määrittämisen perusteet  

Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:  

 Asiakkaan oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään  

 Paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

 Hallitus vahvistaa erikseen jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin yksikköihin/toimintoihin. Yksikielisissä 

yksiköissä/toiminnoissa ei vaadita toisen kotimaisen kansalliskielen muodollista kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan 

rekrytointivaiheessa. 

 Kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kielellinen suunnittelu ja 

seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutustavoitteille. 

Kielitaitotasot 

1. Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-johtajan, päällikön ja esihenkilön asemassa olevat, hallintohenkilöstö, sihteerit sekä toiminnot, joissa 

ammatillinen kelpoisuus vaatii ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaitovaatimus koskee myös 

ammattinimikkeitä, joissa toimitaan esihenkilön vakinaisena sijaisena, esim. apulaisylilääkäri tai 

apulaisosastonhoitaja. 

 

2. Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ammattiryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta 

vaaditaan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. 

 

3. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen työntekijät. Hallitus 

vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta vaaditaan 

alan ammatillinen perustutkinto. 

 

 

4. Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-henkilöstö, jonka ammatillinen kelpoisuus vaatii lyhyempää ammatillista koulutusta tai jonka tehtäviin ei 

sisälly asiakaspalvelua. 
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§ 4 Kielitaidon osoittaminen 

Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

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. Työntekijä voi osoittaa 

kielitaitonsa myös suorittamalla hyvinvointialueen sisäisen kielikokeen. Hyvinvointialueen kielikoe ei koske virkaan ja 

virkasuhteeseen valittavia. Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Käytännön 

kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 

antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä 

kielikokeessa saaduilla arvosanoilla hyvä (suullinen) ja tyydyttävä (kirjallinen). Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen 

kielen hyvää ja arvosana B kyseisen kielen tyydyttävää taitoa. Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta antaman asetuksen 

481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä kielikokeessa 

saadulla arvosanalla tyydyttävä. Ylioppilastutkinnon arvosana B vastaa kyseisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa. 

 

Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli: 

Kielitodistusta ei tarvita. Työntekijä osoittaa kielitaitonsa haastattelutilanteessa. 

 

§ 5 Uusien tehtävien kelpoisuusvaatimusten määrittäminen 
 
Valtuusto vahvistaa kelpoisuusvaatimukset, kun uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön. 

 

§ 6 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta 
 
Erityisten syiden niin vaatiessa hallitus voi myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän 

säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseistä viran- tai toimenhaltijaa. 

Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai suomi, voi hallitus myöntää erivapauden muodollisista 

kielitaitovaatimuksista ottaen huomioon kielellisen suunnittelun, tehtävien luonteen ja paikalliset olosuhteet. 
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LÄÄKÄRIT 

 

NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisylihammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Apulaisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoishammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri erikoishammaslääkärin 
oikeuksilla. 

Erikoislääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoistuva hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Erikoistuva lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Geriatrian ylilääkäri Virka Geriatrian erikoislääkärin tutkinto. 

Hallintoylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä hallinnollinen 
kokemus. 

Hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Johtajalääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

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

Johtava lääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Kehittämisylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Koululääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Koulutusylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Lääkäri Virka Laillistettu lääkäri. 

Osastonylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Palveluohjauksen ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Psykiatrian johtava lääkäri Virka Psykiatrian erikoislääkärin tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Suun terveyden johtava hammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri erikoishammaslääkärin 
oikeuksilla. 

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

Ylihammaslääkäri Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Ylilääkäri Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 
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HOITOHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisosastonhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Asiantuntijasairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Audionomi Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 60 
opintopisteen erikoistumiskoulutus. 

Ensihoidon kenttäjohtaja Virka 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. 

Ensihoitoesimies Virka 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. 

Ensihoitopäällikkö Virka 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. 

Erikoistunut sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 

lisäopinnot 30-60 op. suuntautumisesta riippuen. 

Fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti. 

Hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Hoitotason ensihoitaja Toimi Ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu 
sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon 
suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen 
opintokokonaisuuden. 

Hoitotyön asiantuntija Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Hygieniahoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä tehtävään soveltuvat 
lisäopinnot (30 op). 

Jalkaterapeutti Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Jalkojen hoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

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

Kliininen asiantuntijafysioterapeutti Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

Kliininen erityissairaanhoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto tai Valviran hyväksymä 
psykoterapeutin pätevyys. 

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

Koordinoiva palveluesimies Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

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

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

Koordinoiva sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Kotihoidon ohjaaja (iäkkäät) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Kuntoutusohjaaja (hoito) Toimi Laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kätilö Toimi Laillistettu kätilö. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Laboratoriohoitaja Toimi Laillistettu laboratoriohoitaja. 

Logistiikkahoitaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Lähihoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Muistihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Muistineuvoja Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
sekä soveltuva lisäkoulutus. 

Opetushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. 

Osastonhoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluesimies (kotihoito) Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 

kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 

johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palvelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Palveluvastaava (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 30 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Palveluyksikön johtaja (ikääntyneiden 
asumispalvelut) 

Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö 
kussakin ammatissa jolla on 60 opintopistettä vastaava, 
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus. 

Perustason ensihoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja tai ensihoitoon suuntautuvan 
koulutuksen suorittanut lähihoitaja. 

Potilaskuljettaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Röntgenhoitaja Toimi Laillistettu röntgenhoitaja. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

Suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti. 

Terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja. 

Toimintaterapeutti Toimi Laillistettu toimintaterapeutti. 

Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
tiedekorkeakoulusta. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tutkimushoitaja Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa. 

Vastaava fysioterapeutti Toimi Laillistettu fysioterapeutti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava hammashoitaja Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai 
rinnakkainen entinen tutkinto sekä soveltuva hallinnon 
alan lisäkoulutus. 

Vastaava sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava suuhygienisti Toimi Laillistettu suuhygienisti sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Vastaava terveydenhoitaja Toimi Laillistettu terveydenhoitaja sekä soveltuva hallinnon alan 
lisäkoulutus. 

Ylihoitaja Virka Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Aikuissosiaalityön 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). 

Asiakas- ja palveluohjauksen 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). 

Asiakasohjaaja Toimi Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Etuuskäsittelijä Virka Soveltuva ammattitutkinto. 

Hallinnollinen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Henkilökohtainen avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai työkokemus. 

Hoitaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Hoiva-avustaja Toimi Soveltuva koulutus tai soveltuva työkokemus. 

Ikäihmisten palvelujen 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). 

Johtava ohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava perheohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Johtava sosiaalityöntekijä 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). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä 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). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (60 
op). 

Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Virka 
 

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

Kotihoidon ohjaaja Virka Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon 
korkeakoulututkinto täydennettynä johtamisopinnoilla (30 
op). 

Kotipalveluohjaaja Virka Soveltuva tutkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Kuntoutusohjaaja (sosiaalihuolto) Toimi Laillistettu sosionomi tai laillistettu kuntoutusohjaaja. 

Kuraattori Toimi Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(817/2015) 7 §:n tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva sosiaalialalle, 

kasvatustieteisiin tai käyttäytymistieteisiin suuntautunut 

korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen 

lisäksi tulee olla suoritettuna korkeakouluopinnot (60 op), 

jotka muodostuvat sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 

momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuu-

luvista opinnoista. 

Lapsi- ja perhesosiaalityön 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). 

Lasten ja perheiden palvelujen 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). 

Lastensuojelulaitoksen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä 
riittävä johtamistaito (Lastensuojelulaki 417/2007, §60). 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

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). 

Lastenvalvoja Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015, §7 ja §9) tai oikeustieteen 
maisteri tai siihen vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Mielenterveys- ja päihdehuollon 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). 

Ohjaaja Toimi Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto. 

Palveluohjaaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Palvelusihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluyksikön johtaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(28.6.1994/559, §5). 

Perheohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8). 

Perhetyöntekijä Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan (817/2015, § 8) 
tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalla 
suuntauksella tai terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. 

Päivätoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaanhoitaja Toimi Laillistettu sairaanhoitaja. 

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). 

Sosiaaliohjaaja Virka Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(817/2015, § 8) mukainen laillistus sekä sosionomin AMK-
tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Sosiaalityöntekijä 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). 

Päivä- ja työtoiminnan ohjaaja 
(vammaispalvelut) 

Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Vammaispalvelun tuki- ja 
osaamiskeskuksen päällikkö 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimialan hyvä 
tuntemus. 

Vammaispalvelupäällikkö 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). 

Vastaava kuraattori 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). 

Viriketoiminnan ohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 
 
  



13 
 
  

 

ASIANTUNTIJAT 

 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apteekkari Virka Laillistettu proviisori. 

Apuvälineasiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Farmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Johtava farmaseutti Virka Laillistettu farmaseutti. 

Johtava psykologi Virka Laillistettu psykologi. 

Johtava puheterapeutti Virka Laillistettu puheterapeutti. 

Johtava ravitsemusterapeutti Virka Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Kuntoutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Lääketeknikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Neuropsykologi Toimi Laillistettu psykologi sekä erikoistuminen 
neuropsykologiaan. 

Osastofarmaseutti Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Osastonsihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluesimies Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Proviisori Toimi Laillistettu proviisori. 

Psykologi Toimi Laillistettu psykologi. 

Puheterapeutti Toimi Laillistettu puheterapeutti. 

Ravitsemusterapeutti Toimi Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Sairaalafyysikko Toimi Sairaalafyysikon pätevyys. 

Sairaalasolubiologi Toimi Sairaalasolubiologin pätevyys. 

Välinehuollon palveluesimies Virka Soveltuva ammattitutkinto täydennettynä soveltuvilla 
johtamisopinnoilla. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Välinehuollon palveluohjaaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Välinehuoltaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus. 

Ylifyysikko Virka Sairaalafyysikon pätevyys. 
 

  



15 
 
  

 

HALLINTO 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Alueellinen IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Alueellinen palvelupäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Arkistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Asiakaspalvelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Asiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Controller Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallinnon sihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hallintojohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallintopäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankekoordinaattori Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintakoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hankintasihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Henkilöstöasiain päällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Henkilöstöpäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

HR-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-kehittämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

HR-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

HYTE-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hyvinvointikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Informaatikko Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-palvelusuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-projektisuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-pääarkkitehti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Johdon assistentti Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Juristi Virka Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Järjestelmäylläpitäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Kehittämispäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kehittämissuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kestävän kehityksen suunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kielenkääntäjä Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kieltenopettaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutus- ja perehdyttämispäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kuntayhtymän johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatujohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatukoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Laatupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatusuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laskutussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

LEAN-kehittämiskoordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Lääkitysturvallisuus-koordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto farmasian alalta. 

Maksatuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Materiaalikoordinaattori Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Monituottajuus-koordinaattori  Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Potilasasiamies Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. 

Prosessipäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puhelunvälittäjä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rekrytoija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Rekrytointisuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sektorijohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sisäinen tarkastaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

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). 

Strategiajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousasiantuntija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talouspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Taloussuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussuunnittelupäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tarkastaja Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietojohtaja Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Tietojohtamisen suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietosuojapäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietoturva-asiantuntija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

TKI-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimialajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimistosihteeri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Turvallisuuskoordinaattori Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö tai soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

Turvallisuuskouluttaja Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Turvallisuuspäällikkö Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tutkimusjohtaja  Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Työsuojelupäällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Valmiussuunnittelija Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Valvonnan päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Verkkopalvelu-koordinaattori Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäjohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäsuunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE -päällikkö Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE-suunnittelija Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ 

NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

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

Ammattimies Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Apuvälinemekaanikko Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Elektroniikka-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Huoltoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Huoltomies Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Huoltoteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Kiinteistöinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kunnossapitopäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVIA-asiantuntija Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai 
ammattitutkinto sekä työkokemus. 

LVI-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

LVI-insinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVI-teknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Lähetti Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Maalari Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Palvelupäällikkö Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puuseppä Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rakennusinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Rakennuttamispäällikkö Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Röntgeninsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaalainsinööri Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Suunnitteluinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähkö-asentaja Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Sähköinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähköteknikko Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Tekninen johtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimitilajohtaja Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Vahtimestari Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai työkokemus. 

Varastonhoitaja Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto. 

Varastotyöntekijä Toimi Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5 vuoden 
työkokemus varastotyöstä. 

Verkostoinsinööri Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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Toimiala Tulosalue Yksikkö 1 - yksikielinen                

2 - kaksikielinen 

 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Esselunden TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Sandlunden, Roslunden TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Hagalund TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Lilla Fridolf Pedersheim LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Pedersheim TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Purmohemmet TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Koivurinne TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Björkbacka Frans LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Marielund TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solrosen DY  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solängen TPA 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Tallmogården TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Rosengård DY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Lönngården LH 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solhörnan PA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Aspgården TPA 1 ruotsinkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Helmiina TPA  1 suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Elvira TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Hanneskoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solgård TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solgård LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wilhelmiina ja Emma LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Ruukinkartano TPA 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Kotiranta TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Himalaja TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Venny ja Elvi LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Krannila TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Fyrrykartano TPA 1  suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Präntöön helmi TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Malminkartano A och B TPA/DA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wester-Koti B TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Emiliacentret TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Majakkakoti TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wester-koti A LH 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Bostället PA 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Alvina-palvelutalo TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Pörtehemmet TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Alina o Efraim TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Rosa och Holger TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Svea och Ivar TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Göta och Åke TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Mariakoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Toven tupa TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Kristinakoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Åldersro palvelukeskus TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pedersöre 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito  Luoto 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pietarsaari 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pietarsaari 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Uusikaarlepyy 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, optimointikeskus Pietarsaari 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vöyri 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 3 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 4 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 5 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 6 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotisairaanhoito, Mustasaari  2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 3 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 4 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 5 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 6 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotiuttamistiimi, Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotisairaanhoito, Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Toiminnanohjauskeskus Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Laihia 1 suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Maalahti 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Solgärdet SA 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Pirttikylä SA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Närpiö 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Kaskinen 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Kristiinankaupunki 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Akuutti-Tiimi, Kristiinankaupunki 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Azalea Pietarsaari 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Lyo Pedersöre 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Daglunden Luoto 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Senioripiste 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Maalahti 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Närpiö 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Kristiinankaupunki 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kuntoutuspalvelut, Lapset 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kuntoutuspalvelut, Aikuiset 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Fysiatrian yksikkö  2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kotikuntoutus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Sosiaalinen kuntoutus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Puhe- ja ravitsemusterapia 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Apuvälinekeskus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Päivätoiminta Meritähti, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Teeriniemen päivätoiminnat 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Vammaisten tuki- ja osaamiskeskus 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Vammaisten sosiaalipalvelut 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Keva-Koti, asumisyksikkö, Pietarsaari 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Hedbo, asumisyksikkö, Pedersöre 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Grönkullan asuntola, Uusikarlepyy 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa 1 ruotsinkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Kultapiha, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Mäkihovi, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Puistokoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Purohovi, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 
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Kuntoutus Vammaispalvelut Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Lyran asumisyksikkö, Maalahti 1 ruotsinkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Stella asumistuki, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Yhteispäivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Kriisi- ja sosiaalipäivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Malmin Päivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Ensihoito 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Sydänasema 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päiväkirurgia Y2 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päiväkirurgia silmät 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Preoperatiivinen poliklinikka Y2 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Leikkausosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Tehohoidon ja -valvonnan osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Dialyysihoito, H0 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Sädehoito-osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Kasvaintautien poliklinikka ja 

päiväosasto 

2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Toimenpideosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päivystysosasto Y1A 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 1, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 2, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 3, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Uusikaarlepyy 2 
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Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Vöyri 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Mustasaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 1, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Laihia 1 suomenkielinen 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Maalahti 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Närpiö 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, 

Kristiinankaupunki 

2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Sydänosasto Y1B 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (T3) H4 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (T2) H4 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (A3) H5 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Naistentautien- ja synnytysosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Lastentautien osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kasvaintautien osasto, H6 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Neurologian ja sisätautien osasto, H6 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Vaativan kuntoutuksen osasto, 

Pietarsaari 

2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Vaativan kuntouksen osasto, H5, Vaasa 2 
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Sairaalapalvelut Hoito-osastot Erityisgeriatrinen osasto, H5 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kotisairaala 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Hoitoringit 1 Potilaan äidinkielen 

mukaan 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Hengityshalvauspotilaat 1  Potilaan äidinkielen 

mukaan 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Radiologian yksikkö 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede 

2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Kliininen neurofysiologia 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Patologia 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Välinehuolto 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Apteekkipalvelut 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Maalahti-Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Laihia 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Kirkkopuistikko 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Gerby 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Ristinummi 

2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Tammikaivo 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Vähäkyrö 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Mustasaari 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Pietarsaari, Pedersöre, Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Kaskinen 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Diabetesyksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Astmayksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Hoitotarvikkeet 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Ikäihmisten terveyspalvelut 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Lastensuojelun jälkihuolto 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Aikuissosiaalityö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Sijaishuolto (lastensuojelu) 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastensuojeluyksikkö Mäntykoti 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kustaalan nuorisokoti 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perhehoito (lastensuojelu) 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Sosiaalityö lastensuojelussa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lapsi- ja perhesosiaalityö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perhetyö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Varhaisen tuen perhetyö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kasvatus- ja perheneuvonta 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perheoikeudelliset palvelut 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiyspoliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, 

Pedersöre, Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Maalahti-

Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Pietarsaari, Pedersöre 

ja Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Vöyri 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Maalahti-Korsnäs 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Pietarsaari, 

Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Laihia 1 suomenkielinen 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Maalahti-

Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Pietarsaari, 

Uusikaarlepyy ja Pedersöre 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Maalahti 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, 

Uusikaarlepyy 

2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Vöyri 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Mustasaari 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Vaasa 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Laihia 

1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Maalahti 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Närpiö 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Kristiinankaupunki 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastentautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneurologian yksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Sisätautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Kirurginen poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Naistentautien poliklinikka 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Silmäyksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Korva-, nenä- ja kurkkutautien 

poliklinikka 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Ihotautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Neurologian poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Skopiayksikkö, H2 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Keuhkopoliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Pietarsaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Luoto 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Pedersöre 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Mustasaari 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Laihia 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Opetushammashoitola 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Suu- ja leukasairauksien poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisoasema Klaara, Nuorisoasema 

Fiilis 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lasten- ja nuorten psykiatrian 

vastaanotto, Pietarsaari 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lastenpsykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö  2 
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Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisopsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lastenpsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, pohjoinen 

alue 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, keskinen alue 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen kuntoutus ja 

palveluohjaus, Vaasa 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Fredrikaklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykiatrian aikuisvastaanotto ja 

päiväosasto, Pietarsaari  

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Lillhaga 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Träffen 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Sympati 2 
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Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Hagaborg, asumisyksikkö, 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Ankaret, asumisyksikkö, Luoto 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Maya, asumisyksikkö, Pietarsaari 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Silmukoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Aaltokoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Purotien palveluyksikkö, Närpiö 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Päihdepsykiatrian osasto, H7 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Akuuttipsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Pixne-klinikka 1 ruotsinkielinen 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Digitaalinen asiakaspalvelukeskus 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Puhelinvaihde 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 1 - ikäihmiset 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 2 - lapset, nuoret 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 3 - työikäiset 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Palvelupiste 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 1, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 2, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 3, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 4, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 6, Mustasaari Vöyri 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 7, Pietarsaari Luoto 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 8, Pedersöre 

Uusikaarlepyy 

2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 9, Närpiö Kaskinen 

Kristiinankaupunki Maalahti 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Hallinnolliset sihteeripalvelut 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 1, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 2, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 3, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 4, Vaasa  2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 5, Vaasa Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 6, Mustasaari 

Vöyri 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 7, Pietarsaari 

Luoto 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 8, Pedersöre 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 9, Närpiö 

Kristiinankaupunki Kaskinen 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 10, Maalahti 

Korsnäs 

2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 1, 

Vammaiset 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 2, 

Mielenterveys- ja päihdehoito 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 3, 

Lapsiperheet, kotihoito 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Avustajapalvelu 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit pohjoinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit keskinen-eteläinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit Vaasa-Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit erikoissairaanhoito 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit kasvatusala 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Akuuttilääkärit  2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Sisätaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Endokrinologia, lääkärit 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gastroenterologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hematologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Kardiologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Infektiosairaudet 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Nefrologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Reumatologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Kirurgia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Ortopedia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Urologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gastrokirurgia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleiskirurgia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Verisuonikirurgia 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Plastiikkakirurgia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gynekologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastentaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Silmäsairaudet, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut KNK, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Ihotaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Onkologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Psykiatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastenpsykiatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Nuorisopsykiatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Neurologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastenneurologia, lääkärit 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Keuhkosairaudet, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Fysiatria ja kuntoutus, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Geriatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut OP-anestesia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut TEVA-anestesia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Röntgenlääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Muut diagnostiikan lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 1, pohjoinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 2, keskinen-

eteläinen 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa 

Laihia 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Suu/leukasairaudet, 

erikoishammaslääkärit 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 1, pohjoinen 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 2, keskinen-eteläinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Kuntayhtymäjohto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Lääketieteen perusopetus, Helsingin 

yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Lääketieteen hajautettu perusopetus, 

Turun yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Hammaslääketieteen hajautettu 

perusopetus, Turun yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Erikoistumiskoulutus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto AT-palvelujakso 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Direva 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto FICAN West 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Asiantuntijapalvelut 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Yleishallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Tietohallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Hankinta- ja logistiikkayksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Tekninen yksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Kiinteistöhuolto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Lääkintätekniikka 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Rakennuttaminen 2 
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Kuntayhtymähallinto Hallinto  Toimitilapalvelut 2 
 

Kuntayhtymähallinto Taloushallinto Taloushallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Henkilöstöhallinto HR-yksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstönedustajat 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Strategisen johtamisen tuki 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Viestintä 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tutkimustoiminta (VTR) 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Auria biopankki 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Barnahus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tulevaisuuden Sotekeskus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat FICAN West 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat ESR-hanke 2 
 

Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan 

yksikkö 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Laatu ja valvonta 2 
 

Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Turvallisuusyksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2 
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