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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, työkokemusta 

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 tai 

suorittanut koko peruskoulun kielikylvyssä (vl 1-9) kyseisellä kielellä. Työntekijä voi osoittaa kielitaitonsa myös suorit-

tamalla 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 osoittami-

sesta antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa ammattitutkinnossa tai hyvinvoin-

tialueen 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 työtehtävään vaadittavassa 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 Yksikielisten yksikköjen kielitaitovaatimus 

 

Hallitus määrittää, mitkä yksiköt ovat yksikielisesti suomenkielisiä tai yksikielisesti ruotsinkielisiä. Uusilta työntekijöiltä 

ei vaadita yksikielisessä yksikössä kielitodistusta toisessa kotimaisessa kielessä. Hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole 

yksikön kieli, vaaditaan tehtävän edellyttämän tason mukainen kielitodistus.   

 

§ 6 Äidinkieleltään muun kuin ruotsin- tai suomenkielisten kielitaitovaatimus 

 

Muun kuin ruotsin- tai suomenkielisten hakijoiden tulee osoittaa vakinaisessa työsuhteessa sekä suomen että ruot-

sin kielen taito.  

 

§ 7 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta  
 
Erityisten syiden niin vaatiessa henkilöstöjaosto voi myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lie-
vennyksen tämän säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseistä viran- tai toimenhaltijaa.  
 
Henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai suomi, voi henkilöstöjaosto myöntää erivapauden muodollisista 
kielitaitovaatimuksista ottaen huomioon kielellisen suunnittelun, tehtävien luonteen ja paikalliset olosuhteet. 
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LÄÄKÄRIT 

 

NIMIKE KIELITAITO- 
VAATIMUS 

VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

 
Alueylilääkäri 
 

 
1 

 
Virka 
 

 
Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 
 

Alueylihammaslääkäri 
 

1 Virka 
 

Laillistettu hammaslääkäri erikoishammaslääkärin 
oikeuksilla. 

Apulaisylihammaslääkäri 1 Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Apulaisylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoishammaslääkäri 1 Toimi 
(Virka) 

Laillistettu hammaslääkäri erikoishammaslääkärin 
oikeuksilla. 

Erikoislääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Erikoistuva hammaslääkäri 1 Toimi 
(Virka) 

Laillistettu hammaslääkäri. 

Erikoistuva lääkäri 1 Virka Laillistettu lääkäri. 

Hallintoylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto sekä hallinnollinen 
kokemus. 

Hammaslääkäri 1 Toimi 
(Virka) 

Laillistettu hammaslääkäri. 

Johtajaylilääkäri 
 

1 
 

Virka 
 

Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. Riittävä työkokemus 
ylilääkärinä/ apulaisylilääkärinä sekä soveltuva 
hallinnollinen koulutus. 

Johtava hammaslääkäri 
 

1 Virka Laillistettu hammaslääkäri erikoishammaslääkärin 
oikeuksilla. 

Johtava lääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Kehittämisylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Koulutusylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Lääkäri 
 

1 
 

Virka 
 

Laillistettu lääkäri. 
 

Osastonlääkäri 
 

1 Virka Soveltuva erikoislääkäri tutkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO- 
VAATIMUS 

VIRKA / 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Osastonylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Palveluohjauksen ylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Tutkimusylilääkäri 
 
 
 
 

1 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. 

Vastuulääkäri 1 Virka 
 

Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 

Ylihammaslääkäri 1 Virka Laillistettu hammaslääkäri. 

Ylilääkäri 1 Virka Soveltuva erikoislääkärin tutkinto. 
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HOITOHENKILÖSTÖ 

NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA/ 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Apulaisosastonhoitaja 1 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö, jolla on 30 
opintopistettä vastaava, johtamistehtäviin soveltuva 
täydennyskoulutus. 

Audionomi 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä 60 
opintopisteen erikoistumiskoulutus. 

Ensihoitaja (hoitotaso) 2 Toimi Ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on 
suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 
opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. 

Ensihoitaja (perustaso)  
 

3 Toimi Laillistettu sairaanhoitaja tai ensihoitoon suuntautuvan 
koulutuksen suorittanut lähihoitaja. 

Ensihoitoesimies 
 
 
 
 

1 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 1 
 
 
 
 

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:n laajuinen opintokokonaisuus. 

Fysioterapeutti 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

(559/1994) tarkoitettu laillistettu fysioterapeutti. 

Hammashoitaja 
 

3 
 

Toimi 
 

Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen 
entinen tutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun asetuksen mukaisesti (564/1994). 

Hoitotyön asiantuntija 
 

1 Toimi 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
korkeakoulututkinto hoitotieteessä ja terveystieteissä. 

Hoiva-avustaja 
 

3 Toimi 
 

Hoiva-avustajan tutkinto tai muut soveltuvat opinnot.  
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA/ 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Hygieniahoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja sekä 
tehtävään soveltuvat 30 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. 

Jalkaterapeutti 2 Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. 

Jalkojenhoitaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Johtajaylihoitaja 1 Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö, soveltuva 
työkokemus sekä  

 ylempi korkeakoulututkinto suuntauksena johtaminen 
TAI 

 ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 
opintopisteen laajuisilla johtamisen opinnoilla. 

 

Kenttäjohtaja 1 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. 

Kliininen 
asiantuntijafysioterapeutti 

2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu fysioterapeutti sekä ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. 

Kliininen 
asiantuntijasairaanhoitaja 
 

2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 
 

Kliinisesti erikoistunut 
sairaanhoitaja 
 

2 
 
 

Toimi 
 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja sekä 
tehtävään soveltuvat lisäopinnot, joiden laajuus on 30–60 op 
suuntauksesta riippuen. 

Kliinisesti erikoistunut 
sairaanhoitaja, psykiatria 
 

2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja ja Valviran 
hyväksymä psykoterapeutin pätevyys tai soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Koordinoiva osastonhoitaja 1 Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä  

 ylempi korkeakoulututkinto suuntauksena johtaminen 
TAI 

 ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 
opintopisteen laajuisilla johtamisen opinnoilla. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA/ 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Koordinoiva palveluesimies 
(ikääntyneiden palvelut) 

1 Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä  

 ylempi korkeakoulututkinto suuntauksena johtaminen 
TAI  

 ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 
opintopisteen laajuisilla johtamisen opinnoilla. 

Koordinoiva palveluesimies 
(resurssiyksikkö) 

1 Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä  

 ylempi korkeakoulututkinto suuntauksena johtaminen 
TAI  

 ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 
opintopisteen laajuisilla johtamisen opinnoilla. 
 

Koordinoiva palveluesimies 
(sihteeripalvelut) 
 

1 
 
 

Virka 
 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jossa suuntauksena 
johtaminen tai ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä 
johtamisen opinnoilla (60 op). 

Kuntoutuksen asiantuntija 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Kuntoutusohjaaja 
 

2 Toimi Sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö. 

Kätilö 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu kätilö. 

Laboratoriohoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu laboratoriohoitaja. 

Logistiikkahoitaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Lähihoitaja 
 
 
 

3 Toimi 
 
 
 

Lähihoitajan tutkinto taikka terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) tai 
valtioneuvoston sosiaalihuollon ammattihenkilöistä antaman 
asetuksen (153/2016) mukainen tutkinto. 

Opetushoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä ylempi 
korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. 

Osastonhoitaja 1 Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö, jolla on 60 
opintopistettä vastaava, johtamistehtäviin soveltuva 
täydennyskoulutus. 

Palveluesimies (kotihoito) 1 Virka Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla 
on 60 opintopistettä vastaava, johtamistehtäviin soveltuva 
täydennyskoulutus. 

Palvelupäällikkö 
(sihteeripalvelut) 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka 
lisäksi on suoritettu 60 opintopisteen laajuiset johtamisen 
opinnot.  
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA/ 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Palveluvastaava (kotihoito ja 
pitkäaikainen ympärivuoro-
kautinen palveluasuminen 
pienessä yksikössä) 
 

1 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö, jolla on 30 
opintopisteen laajuinen johtamistehtäviin soveltuva 
täydennyskoulutus. 
 

Palveluvastaava (pitkäaikainen 
ympärivuorokautinen 
palveluasuminen) 

1 Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla 
on 30 opintopisteen laajuinen johtamistehtäviin soveltuva 
täydennyskoulutus. 
 

Palveluyksikön päällikkö 
(pitkäaikainen 
ympärivuorokautinen 
palveluasuminen) 

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

Potilaskuljettaja 3 Toimi Lähihoitajan tutkinto taikka terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) tai 
valtioneuvoston sosiaalihuollon ammattihenkilöistä antaman 
asetuksen (153/2016) mukainen tutkinto. 

Röntgenhoitaja 
 
 

2 Toimi 
 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu röntgenhoitaja. 

Sairaanhoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

(559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja. 

Suuhygienisti 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu suuhygienisti. 

Terveydenhoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu terveydenhoitaja. 

Toimintaterapeutti 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

(559/1994) tarkoitettu laillistettu toimintaterapeutti. 

Tutkimus- ja 
kehittämisylihoitaja 

1 Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tiedekorkeakoulusta. 

Tutkimushoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö kussakin 
ammatissa. 

Vastaava fysioterapeutti 
 
 

2 Toimi 
 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu fysioterapeutti sekä 
soveltuva hallinnon alan lisäkoulutus. 

Vastaava hammashoitaja 3 Toimi Suunhoitoon suuntautuva lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen 
entinen tutkinto sekä soveltuva hallinnon alan lisäkoulutus. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA/ 
TOIMI 

KELPOISUUS 

Vastaava kenttäjohtaja 
 

1 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. 

Vastaava sairaanhoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja sekä soveltuva 
hallinnon alan lisäkoulutus. 

Vastaava suuhygienisti 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu suuhygienisti sekä soveltuva 
hallinnon alan lisäkoulutus. 

Vastaava terveydenhoitaja 2 Toimi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu terveydenhoitaja sekä 
soveltuva hallinnon alan lisäkoulutus. 

Ylihoitaja 1 Virka Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitettu laillistettu ammattihenkilö sekä  

 ylempi korkeakoulututkinto suuntauksena johtaminen 
TAI 

 ylempi korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 
opintopisteen laajuisilla johtamisen opinnoilla. 
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ 

 

NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Aikuissosiaalityön päällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka li-
säksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-
tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Asiakas- ja 

palveluohjauksen päällikkö 

1 Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-

netun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan sekä 60 op:n johtamisopin-

not TAI laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n joh-

tamisopinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Asiantuntija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Asumispalvelujen päällikkö 

 

 

1 

 

Virka 

 

Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-

netun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan sekä 60 op:n johtamisopin-

not TAI laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n 

johtamisopinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallinnollinen päällikkö 1 Virka  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat 

yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 

op:n johtamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuol-

lon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Hallinnollinen päällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä so-

siaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) 

mukaan. 

Henkilökohtainen avustaja 4 Toimi Soveltuva koulutus tai soveltuva työkokemus. 
 

Hoiva-avustaja 3 Toimi Hoiva-avustajan tutkinto tai muut soveltuvat opinnot. 
 

Iäkkäiden palvelujen 

päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka li-
säksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-
tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 
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NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Johtava ohjaaja 
 
 

1 
 
 

Virka 
 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (817/2015 § 8) mukaan sisältäen/täydennettynä 30 
op:n johtamisopinnoilla.   

Johtava ohjaaja 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
mukaan.  

Johtava ohjaaja (iäkkäiden 
päivätoiminta) 
 

1 
 
 

Virka 
 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (817/2015 § 8) mukaan sisältäen/täydennettynä 30 
op:n johtamisopinnoilla.   
 

Johtava sosiaalityöntekijä 
 
 

1 
 
 
 

Virka 
 
 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka li-
säksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä so-
siaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) 
mukaan. 
 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä 

 

 

 

1 

 

 

 

Virka 

 

 

 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka li-
säksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaali-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) 
mukaan. 

Kehittäjäsosionomi 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihen-
kilöistä annetun lain (817/2015, § 8) mukaan. Laillistettu sosionomi. 

Kehityspsykologian 
asiantuntija 

1 
 

Toimi 
 

Valtiotieteiden maisteri kehityspsykologiassa. 
 

Koordinoiva palveluesimies 
(asumispalvelut, 
psykososiaaliset palvelut) 
 

1 
 
 

Virka 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamis-

opinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Koordinoiva palveluesimies 
(koulukuraattoripalvelut) 
 
 
 
 

1 Virka 
 
 
 
 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka li-
säksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-
tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Koordinoiva palveluesimies 
(lapsiperheiden 
kotipalvelu, osallisuuden 
tuki, iäkkäiden palvelut) 

1 
 

Virka 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamis-

opinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Koordinoiva palveluesimies 
(työkyvyn ja työllistymisen 
tuen palvelut) 

1 
 
 

Virka 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamis-
opinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Kotihoidon päällikkö 1 Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-

netun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan sekä johtamistehtäviin so-

veltuva 60 op:n täydennyskoulutus tai laillistettu sosiaalihuollon 

ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamisopinnot sisältävä ylempi kor-

keakoulututkinto. 

Kuntoutuksen ohjaaja 
(sosiaalihuolto) 

2 Toimi Laillistettu kuntoutuksen ohjaaja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (817/2015, § 8) mukaan. 
 

Kuraattori 2 
 

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 

kuuluvista opinnoista. Kelpoisia ovat myös ne, jotka täyttävät 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta annetun 

lain (1146/2021) mukaiset vaatimukset. 

Lapsi- ja perhesosiaalityön 

päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Lasten ja perheiden 

palvelujen päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Lastensuojelun päällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 
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NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Lastenvalvoja 1 Virka Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan tai soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto sisältäen/täydennettynä 10 op:n sosiaali- ja 
perheoikeudellisilla opinnoilla.  

Lähihoitaja 3 Toimi Lähihoitajan tutkinto tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun asetuksen (564/1994) tai sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annetun valtioneuvoston asetuksen (153/2016) mukainen tut-
kinto. 

Mielenterveys- ja 

päihdehuollon päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka 

lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Ohjaaja 
 
 
 

2 
 
 
 

Toimi 
 
 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
mukaan.  
 

Ohjaaja 
 

2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Osaamiskeskuksen 

päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä 60 op:n johta-

misopinnoilla. Toimialan hyvä tuntemus. 

Osallisuuden tuen päällikkö 

 

1 

 

Virka 

 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/ täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Palveluesimies (työkyvyn ja 
työllistymisen tuen 
palvelut) 
 
 

1 
 

Virka 
 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jol-

la 60 op:n johtamisopinnot sisältävä korkeakoulututkinto TAI 

soveltuva korkeakoulututkinto, jota on täydennetty 60 op:n joh-

tamisopinnoilla.   

Palveluesimies (työpaja, 
osallisuuden tuen asumis-
palvelut, psykososiaalisten 
palvelujen asumispalvelut, 
iäkkäiden asumispalvelut) 

1 
 

Virka 
 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 § 8) mu-
kainen soveltuva korkeakoulututkinto sisältäen/täydennettynä 60 
op:n johtamisopinnoilla.   
 
 

Palveluohjaaja 2 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (817/2015, § 8) mukaan. 
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NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Palvelupäällikkö 
(psykososiaalinen 
kuntoutus, perhetyö) 

1 Virka Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 § 8) mu-
kainen soveltuva korkeakoulututkinto sisältäen/täydennettynä 60 
op:n johtamisopinnoilla. Laillistettu sosionomi. 

Palvelusihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen ammattitutkinto. 
 

Palveluvastaava 
(asumispalvelut, työpaja, 
psykososiaalinen keskus) 
 

1 
 
 
 

Toimi 
 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilö, 
laillistettu sosionomi sekä johtamistehtäviin soveltuva 30 op:n täy-
dennyskoulutus. 
 

Palveluvastaava 
(lastensuojelun yksikkö) 
 

1 
 
 

Toimi 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, laillistettu sosionomi 
sekä johtamistehtäviin soveltuva 30 op:n täydennyskoulutus. 
 

Palveluyksikön päällikkö 
(perhehoito) 
 

1 
 
 

Virka 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamis-
opinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Palveluyksikön päällikkö 
(psykososiaalinen keskus) 

1 
 
 

Virka 
 
 

Laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n johtamis-
opinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Palveluyksikön päällikkö, 
lastensuojelun laitoshoito 
 

1 
 

Virka 
 

Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-

netun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan sekä 60 op:n johtamisopin-

not TAI laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla 60 op:n 

johtamisopinnot sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. 

Perheohjaaja 
 

2 
 
 

Toimi 
 
 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 § 8) mu-
kainen laillistus sekä sosionomin AMK-tutkinto tai aikaisempi vas-
taava tutkinto. 

Perheohjaaja 2 Toimi Laillistettu sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilö tai 
soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaanhoitaja 2 Toimi Laillistettu sairaanhoitaja terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (559/1994) mukaan. 
 

Sosiaalijohtaja 

 

 

 

1 

 

 

 

Virka 

 

 

 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. Sovel-

tuva kokemus. 
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NIMIKE KIELITAITO-

VAATIMUS 

VIRKA/ 

TOIMI 

KELPOISUUS 

Sosiaaliohjaaja 

 

2 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain (817/2015, § 8) mukaan. 

Sosiaaliohjaaja 2 
 
 

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

Sosiaalityöntekijä 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-
si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015, § 7 ja § 9) mu-
kaan. 
 

Vammaispalvelun päällikkö 

 

 

1 

 

 

 

Virka 

 

 

 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-

si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-

tolliset opinnot sosiaalityössä sisältäen/täydennettynä 60 op:n joh-

tamisopinnoilla. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mukaan. 

Vastaava kuraattori 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-
si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopis-
tolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 7 ja § 9) mu-
kaan. 
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ASIANTUNTIJAT 

 

NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Apteekkari 1 Virka Laillistettu proviisori. 

Apulaisvastaava psykologi 1 Virka Laillistettu psykologi. 

Apuvälineasiantuntija 
 

2 
 

Toimi 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi 
opistoasteen tutkinto. 

Erikoispsykologi 1 Toimi Laillistettu psykologi ja erikoispsykologikoulutus. 

Farmaseutti 2 Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Fyysikko 
 

1 
 

Toimi 
 

Sairaalafyysikon pätevyys. 
 

Johtava psykologi 1 Virka Laillistettu psykologi ja erikoispsykologikoulutus tai 
muu lisensiaatin- tai tohtoritutkinto. 

Johtava puheterapeutti 1 Virka Laillistettu puheterapeutti ja 30 op. johtamisopintoja. 

Johtava ravitsemusterapeutti 1 Virka Laillistettu ravitsemusterapeutti ja 30 op. 
johtamisopintoja.  

Kuntoutussuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Lääketeknikko 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Osastofarmaseutti 2 Toimi Laillistettu farmaseutti. 

Osastonsihteeri 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluesimies 
(sihteeripalvelut) 

1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Palveluesimies (välinehuolto) 1 Toimi Soveltuva ammattitutkinto täydennetty 30 
opintopistettä johtamisopinnolla. 

Proviisori 1 Toimi Laillistettu proviisori. 

Psykologi 
 

1 
 

Toimi 
 

Laillistettu psykologi. 
 

Psykologi – psykoterapeutti 
 

1 
 

Toimi 
 

Laillistettu psykologi psykoterapeutin pätevyydellä. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Puheterapeutti 1 Toimi Laillistettu puheterapeutti. 

Ravitsemusterapeutti 1 Toimi Laillistettu ravitsemusterapeutti. 

Sairaalasolubiologi 1 Toimi Sairaalasolubiologin pätevyys. 

Vastaava psykologi 1 Virka Laillistettu psykologi. 

Välinehuollon palveluohjaaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Välinehuoltaja 4 Toimi Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus. 

Ylifyysikko 1 Toimi Sairaalafyysikon pätevyys. 
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HALLINTO 

NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Alueellinen IT-johtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Alueellinen palvelupäällikkö 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Arkistosihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Asiakaspalvelupäällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Asiantuntija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Controller 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallinnon sihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hallintojohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hallintopäällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankekoordinaattori 
 

1 
 

Virka 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Hanketoimiston päällikkö 
 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintajohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankintakoordinaattori 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Hankintasihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Henkilöstöasiain päällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-asiantuntija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

HR-johtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-kehittämispäällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

HR-suunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

HYTE-koordinaattori  
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Hyvinvointialuejohtaja 
 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvinvointialueen 
toimintojen laaja-alainen tuntemus sekä merkittävät näytöt 
vaikuttavasta johtamisesta, monialaisissa verkostoissa 
toimimisesta ja strategisesta kehittämisestä. 

Hyvinvointikoordinaattori 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Informaatikko 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-johtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-palvelusuunnittelija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-projektisuunnittelija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

IT-pääarkkitehti 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Johdon assistentti 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Johdon hallintopäällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Juristi 1 Virka Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi ylempi 
korkeakoulututkinto. 

Järjestelmäylläpitäjä 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva ammattitutkinto. 
 

Järjestökoordinaattori 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kehittämispäällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kehittämissuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kestävän kehityksen 
suunnittelija 

1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kielenkääntäjä 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kieltenopettaja 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Koulutus- ja 
perehdytyspäällikkö 

1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutussuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatujohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Laatukoordinaattori 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Laatusuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Laskutussihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

LEAN-
kehittämiskoordinaattori 

1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Lääkitysturvallisuus-
koordinaattori 

1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto farmasian alalta. 

Maksatuspäällikkö 
 

1 
 

Toimi 
 

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
 

Maksuyksikön päällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Materiaalikoordinaattori 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Monituottajuus-
koordinaattori  

1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Potilasasiamies 1 Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. 

Prosessipäällikkö 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Palvelussuhdepäällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Potilasturvallisuus-
koordinaattori 

1 Toimi Sosiaali- tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja 
ylempi korkeakoulututkinto. 

Puhelunvälittäjä 1 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rekrytoija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Rekrytointisuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Resurssilinjakoordinaattori 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Riskienhallinnan asiantuntija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sektorijohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sisäinen tarkastaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Sosiaaliasiamies 1 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). 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Strategia- ja kehitysjohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Suunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousasiantuntija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talousjohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Talouspäällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Taloussuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Taloussuunnittelupäällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tarkastaja 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietojohtaja 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietojohtamisen suunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietosuojapäällikkö 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietoturva-asiantuntija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

TKI-koordinaattori 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimialajohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimistosihteeri 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen 
ammattitutkinto. 

Turvallisuuskoordinaattori 1 Toimi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö tai soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

Turvallisuuskouluttaja 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 
tutkinto. 

Turvallisuus- ja 
valmiuspäällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tutkimusjohtaja  1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus. 

Työsuojelupäällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Valmiussuunnittelija 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Valvonnan päällikkö 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Verkkopalvelu-koordinaattori 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäjohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Viestintäsuunnittelija 1 Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE -
päällikkö 

1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Yhdyspinnat ja HYTE-
suunnittelija 

1 
 

Toimi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
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TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ 

NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Ammattimies 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Apuvälinemekaanikko 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Elektroniikka-asentaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Huoltoinsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Huoltomies 3 Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai 
työkokemus. 

Huoltoteknikko 2 Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Kiinteistöinsinööri 
 
Kiinteistöpäällikkö 

2 
 
1 

Toimi 
 
Toimi 

Soveltuva korkeakoulututkinto. 
 
Soveltuva korkeakoulututkinto. 
 

Kuljetuskoordinaattori 
 

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

Kunnossapitopäällikkö 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVIA-asiantuntija 3 Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai 
ammattitutkinto sekä työkokemus. 

LVI-asentaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

LVI-insinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

LVI-teknikko 2 Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Lähetti 4 Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai 
työkokemus. 

Maalari 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Palvelupäällikkö 1 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Puuseppä 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Rakennusinsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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NIMIKE KIELITAITO-
VAATIMUS 

VIRKA / 
 TOIMI 

KELPOISUUS 

Rakennuttamispäällikkö 2 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Röntgeninsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sairaalainsinööri 2 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Suunnitteluinsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähkö-asentaja 3 Toimi Soveltuva ammattitutkinto. 

Sähköinsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sähköteknikko 2 Toimi Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Tekninen johtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toimitilajohtaja 1 Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Vahtimestari 4 Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto tai 
työkokemus. 

Varastonhoitaja 3 Toimi Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto. 

Varastotyöntekijä 
 

4 
 

Toimi 
 

Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5 
vuoden työkokemus varastotyöstä. 

Verkostoinsinööri 2 Toimi Soveltuva korkeakoulututkinto. 
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PELASTUSTOIMEN HENKILÖSTÖ 

BENÄMNING SPRÅK-
KRAV 

TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Aluepalopäällikkö 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 3. 

Asemamestari 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 2. 

Kemikaalitarkastaja 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Paloesimies 3 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 2. 

Paloinsinööri 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto.  

Palomestari 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 3 . 

Palomies 4 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 1. 

Palotarkastaja 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Palotarkastusinsinööri 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Pelastusjohtaja 1 Virka Soveltuva korkeakoulututkinto.  

Pelastuspäällikkö 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 3. 

Riskienhallintapäällikkö 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 3. 

Valmiuspäällikkö 1 Virka Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 2011/407 6§, 

kohta 3. 

    

 



Liite 1. Soveltamisohje kelpoisuuden edellyttämän kielitaidon määrittämiseksi Pohjanmaan
hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen kelpoisuussäännössä on määritelty kaikkien ammattinimikkeiden kielitaitovaatimuk-
set. Kielitaito on osa muodollista kelpoisuutta, joka vaaditaan vakinaisiin virkoihin ja toimiin palkattaval-
ta henkilöstöltä. Kielitaito määräytyy pääasiallisesti valtioneuvoston suomen/ruotsin kielen taidon ar-
vioinnista antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Kielitaito voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla:

Yleinen kielitutkinto

- Tasot 4-5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito

- Taso 3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen 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

Ammattikorkeakoulun tutkintotodistus/opintosuoritusote

- Arvosana tekstiosassa, jossa viitataan lakiin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta ruotsin
ja suomen kielen taidosta: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

- Arvosana opintosuoritusotteessa (otteesta on ilmettävä erilliset arvosanat suullisesta ja kirjalli-
sesta taidosta)

4-5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito

1-3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Ammattikoulun tutkintotodistus/opintosuoritusote (todistus tehtävään vaadittavasta koulutuksesta)

- Arvosana tutkintotodistuksessa tai opintosuoritusotteessa asteikolla 1-5:

3-5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito

1-2: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

- Arvosana tutkintotodistuksessa tai opintosuoritusotteessa asteikolla 1-3:

2-3: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito

1: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito



Ylempi korkeakoulututkinto

- Suorittanut korkeakoulututkintoon kuuluvan kielikokeen (hyvä tai tyydyttävä)

- 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 kirjal-
lista taitoa.

Ylioppilastutkinto

-Arvosana M vastaa hyvää suullista ja kirjallista taitoa

-Arvosana B vastaa tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa

Kielikylpy

Peruskoulun (vl 1-9) suorittaminen kyseisen kielen kielikylvyssä vastaa hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Hyvinvointialueen kielikoe

Työntekijän kielitaito voidaan määrittää hyvinvointialueen sisäisen kielikokeen suullisen ja kirjallisen
osan hyväksytyllä arvosanalla (ei koske viranhaltijoita). Kielitestin järjestää ja arvioi hyvinvointialueen
kieltenopettaja Annika Backlund.



Liite 2. Luettelo hyvinvointialueen hallituksen hyväksymistä yksikielisistä
yksiköistä

Yksiköt, joille Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on myöntänyt erivapauden
kielitaitovaatimuksesta

Yksikieliset suomenkieliset yksiköt

Fyrrykartano TPA

Hammashuolto, Laihia

Helmiina TPA

Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa

Kotihoito Laihia

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut, Laihia

Kouluterveydenhuolto, Laihia

Kultapiha, asumisyksikkö, Vaasa

Lastenneuvola, Laihia

Lastensuojeluyksikkö Mäntykoti

Mäkihovi, asumisyksikkö, Vaasa

Purohovi, asumisyksikkö, Vasa

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Laihia

Tuisku, asumisyksikkö, Vaasa

Yleislääketieteen osasto, Laihia

Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Laihia

Eskoon kaikki yksiköt:

Koivusilta päivätoiminta

Kotilinna asumispalvelut

Merituuli asumispalvelut

Purje päivätoiminta

Toukoranta asumispalvelut

Veturi päivätoiminta



Yksikieliset ruotsinkieliset yksiköt

Aspgården TPA

Lyran, asumisyksikkö, Maalahti

Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa

Pixne-klinikka

Kårkullan kaikki yksiköt:

Bennäs asumispalvelut

Bennäs päivätoiminta

Intek päivätoiminta

Korallen asumispalvelut

Kristallen asumispalvelut

Kronan asumispalvelut

Kvadria päivätoiminta

Kvalita asumispalvelut

Kvalita tukiasumispalvelu

Lövlunden-Malm asumispalvelut

Lövlunden-Malm tukiasumispalvelut

Nyboda asumispalvelut

Nyboda päivätoiminta

Närboda-Nygränd asumispalvelut

Närboda-Nygränd päivätoiminta

Sandåkers asumispalvelut

Sydboda asumispalvelut

Sydboda päivätoiminta

Treklövern asumispalvelut



Kaksikieliset yksiköt, joiden sijainti Laihialla on peruste erivapauden myöntämiselle
kielitaitovaatimuksesta

Kaksikielisiä yksikköjä joilla on toimipiste Laihialla

Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa Laihia

Psykologit Vaasa-Laihia

Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia

Opiskeluterveydenhuolto

Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia

Hoitotyön resurssiyksikkö 5, Vaasa, Laihia

Potilaan äidinkielen mukaisesti

Hengityshalvauspotilaat

Hoitoringit
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