
Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin virkoihin ja toimiin 

Hallitus 19.12.2006, päivitetty 14.3.2022. Päivityksessä luetteloon lisätään kelpoisuusehtojen muutokset.  

 

Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

AAC-ohjaaja 

 
Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva 
perustutkinto ja puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto tai 
puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ja AAC-ohjaajan 
työkokemus. 
 

Ajojärjestelijä 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys. 

Ammattimies 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Apulaisosastonhoitaja 

 
Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan 
pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä 
johtamisen tai hallinnon opinnoilla. 
 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Apulaisylifyysikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 
mukaisesti  hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. 

Apulaisylihammaslääkäri ****) 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin 
pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta 
erikoishammaslääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. 
 

Apulaisylikemisti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 
mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. 

Apulaisylilääkäri ****) 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä 
edellyttävistä tehtävistä. 
 

Apuvälineteknikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 
mukainen pätevyys. 

Arkistopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Arviointiylihoitaja 

 
Terveydenhuollon/terveystieteiden tohtorin tutkinto tai alan ylempi 
korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
559/94 mukainen laillistus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Arviointiylilääkäri 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja 
dosentin pätevyys lääketieteen alalla. 

Asiakirjahallintosihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. 

Asianhallintapäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. 

Asianhallintasihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. 

Askartelunohjaaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Atk-erikoissuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Atk-koordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. 

Audionomi Terveydenhuollon soveltuvaan tutkintoon pohjaava kuulontutkijan koulutus. 

Automaatioasentaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Biostatistikko Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Data-analyytikko Soveltuva korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Ensihoidon ja päivystyksen johtaja 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla sekä soveltuva johtamiskoulutus tai 
kokemusta hallinnollisista tehtävistä.  

Ensihoitopäällikkö 
Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja tehtävään soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. 

ERICA-aluepääkäyttäjä Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Erikoishammaslääkäri ****) 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja 
erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. 
 

Erikoislääkäri ****) 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys 
virkaan soveltuvalla erikoisalalla. 

Erikoissuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Erikoistutkija 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
sairaanhoitajan laillistus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen sosiaalityöntekijän 
kelpoisuus tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 
564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. 
 

Erikoistuva hammaslääkäri (koulutusvirka) 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja vähintään kahden 
vuoden päätoiminen työskentely hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. 
 

Erikoistuva lääkäri (koulutusvirka) 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. 

Erikoistuva mikrobiologi (koulutustoimi) 
Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi 
korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. 

Farmaseutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Fysioterapeutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Fyysikko (koulutustoimi) 
Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka 
pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana 
kokonaisuutena. 

Geneetikko (koulutustoimi) 

 
Filosofian maisterin tutkinto ja suoritetut opinnot painottuen 
perinnöllisyystieteeseen ja ihmisgenetiikkaan sekä maisterintutkielma 
ihmisgenetiikan alalta laajasti ymmärrettynä tai väitöskirja lääketieteellisen 
genetiikan / ihmisgenetiikan alalta. 
 

Hallinnollinen osastonhoitaja 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan 
pätevyys. 

Hallintoassistentti 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. 

Hallintojohtaja 

Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista 
tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Hallintojohtaja (sairaanhoitopiiri) 

 
Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri 
tai oikeustieteen kandidaatti) ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä 
hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Hallintovirkailija Soveltuva ammatillinen koulutus. 

Hallintoylihoitaja 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti 
ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä 
suullinen ja kirjallinen taito. 
 

Hammashoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. 

Hammashuoltaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. 

Hankekoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto. 

Hankesuunnittelija Korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Hankinta- ja logistiikkajohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatoimesta. 

Hankinta- ja sopimuslakimies 
Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto. (oikeustieteen maisteri 
tai oikeustieteen kandidaatti) 

Hankinta-asiantuntija 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto ja 
kokemusta toimialaltaan. 

Hankintainsinööri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Hankintakoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. 

Hankintalakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Hankintapäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatehtävistä. 

Hankintasihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. 

Henkilöstöanalyytikko Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Henkilöstöasiantuntija Korkeakoulututkinto. 

Henkilöstöjohtaja 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja 
hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Henkilöstökoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Henkilöstöpäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta. 

Henkilöstösihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. 

HR-sovellusasiantuntija Korkeakoulututkinto. 

Huoltoinsinööri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto. 

Huoltomestari 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto. 

Huoltomies Soveltuva työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Huoltopalveluiden päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta. 

Hygieniahoitaja 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus ja erikoistumisopinnoilla saavutettava hygieniahoitajan pätevyys tai 
muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen. 
 

ICT-arkkitehti Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Innovaatioasiantuntija Korkeakoulututkinto 

IT-erikoissuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

IT-suunnittelija 
Korkeakoulututkinto, soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai 
ammatillinen koulutus ja tehtävän vaatima käytännön työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

IVF-biologi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Jalkaterapeutti Ammattikorkeakoulututkinto. 

Johdon sihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. 

Johtaja, Auria Biopankki 
Tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta sekä käytännön kokemusta 
biopankkitoiminnasta. 

Johtaja, runkopalvelukeskus 
Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta palveluiden 
johtamisesta. 

Johtaja, Syöpäkeskus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja dosentin arvo. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Johtaja, Varsinais-Suomen välinehuolto 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon tutkinto, näyttö 
tuloksellisesta johtamisesta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Johtajaylilääkäri *** 

 
Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
myöntämä erikoislääkärin oikeus kuntayhtymässä edustettuna olevalla 
erikoisalalla, dosentin pätevyys ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä. 
Kielitaidon osalta haussa ilmoitetaan, että viran menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää hakijalta suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja 
kirjallista taitoa. 
 

Johtava fysioterapeutti 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus fysioterapeutiksi tai aikaisempi hyväksytty 
osastonhoitajan pätevyys. 

Johtava kuntoutusohjaaja 
Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
559/94 mukainen laillistus sekä kokemusta kuntoutusohjauksesta. 

Johtava potilasasiamies 
Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Johtava psykologi 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus sekä kokemusta kliinisestä psykologiasta. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Johtava puheterapeutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus ja kokemusta toimialaltaan. 

Johtava ravitsemusterapeutti 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus sekä kokemusta kliinisestä 
ravitsemusterapiasta. 

Johtava sosiaalityöntekijä 
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
lain 272/05 mukainen kelpoisuus ja kokemusta sosiaalityöntekijän 
tehtävistä. 

Johtava toimintaterapeutti 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus toimintaterapeutiksi tai aikaisempi 
hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. 

Johtava ylihoitaja 

Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Kehittäjä Soveltuva työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Kehittämisjohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta kehittämistehtävistä. 

Kehittämispäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kemisti (koulutustoimi) 
Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on kemia tai biokemia pääaineena tai 
koulutusohjelmana. 

Kenttäjohtaja 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus ja voimassa olevan ensihoitoasetuksen ensihoitopalvelua 
koskevan asetuksen mukainen hoitotason kelpoisuus (asetus 585/2017). 
Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja 
operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. Lisäksi 
työntekijältä edellytetään BC1-luokan ajo-oikeutta. 
 

Kielenkääntäjä 
Ylempi korkeakoulututkinto sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsin 
kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. 

Kiinteistöesimies 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Kiinteistöjohtaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
rakennuttamistehtävistä. 

Kiinteistönhoitaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Kiinteistöpäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
rakennuttamistehtävistä. 

Kirjanpitäjä 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto ja kokemusta kirjanpitotehtävistä. 

Kliinisen hoitotyön asiantuntija 
Ylempi korkeakoulututkinto terveystieteiden koulutusalalla pääaineena 
hoitotiede ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 
mukainen laillistus. 

Kliinisen hoitotyön opettaja 

 
Ylempi korkeakoulututkinto, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito, ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä 
opettajan pedagogiset opinnot (60 op.) 
 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Konsernilakimies 
Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri 
tai oikeustieteen kandidaatti). 

Korvakappaleentekijä Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto. 

Koulutussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Kuntayhtymän tarkastaja *** 

Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävissä tai 
korkeakoulututkinto ja JHTT-tutkinto sekä kokemusta tarkastustehtävissä 
sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Kuntohoitaja 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä 
laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. 
Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 
mukaisesti.) 

Kuntoutusohjaaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Kuntoutussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. 

Kätilö 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus. 

Käyttöpäivystäjä 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. 

Käyttöpäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Laadunhallintakoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto. 

Laatuvastaava Ylempi korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Laborantti Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto. 

Laboratoriohoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Laitoshuollon suunnittelija 
Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja 
riittävä työkokemus toimialallaan. 

Laitoshuoltaja Ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus. 

Laitoshuoltopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. 

Laskenta-asiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Laskentasihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto ja kokemusta laskentatehtävistä. 

Lastenhoitaja 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä 
laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. 
Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 
mukaisesti.) 

Liikunnanohjaaja Alan perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto. 

Liikuntafysiologi 
Ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus tai sitä vastaava 
aikaisempi rekisteröinti. 

Logistiikkapäällikkö 
Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta 
toimialaltaan. 

Logistiikkatyöntekijä Soveltuva koulutus ja/tai soveltuva työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Lukitus- ja turvamekaanikko 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

LVI-asentaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Lvi-insinööri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

LVI-valvoja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Lähetti Soveltuvuus tehtävään. 

Lähihoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Lähihoitaja (perustason ensihoitaja) 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 
mukainen pätevyys sekä voimassa olevan ensihoitoasetuksen (585/2017) 
edellyttämä perustason koulutus. Lisäksi työntekijältä edellytetään BC1-
luokan ajo-oikeutta. 

Lääketyöntekijä Alan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen alan tutkinto. 

Lääkintälaitemekaanikko 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Lääkintätekniikan päällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Lääkintävahtimestari Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto. 

Maksuliikenteenhoitaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Mekaanikko 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Mielenterveyshoitaja 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä 
laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. 
Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 
mukaisesti.) 
 

Mikrotukihenkilö 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto. 

Molekyylimikrobiologi Ylempi korkeakoulututkinto, jossa biokemia tai biologia pääaineena. 

Monistaja Soveltuva työkokemus. 

Musiikkiterapeutti Korkeakoulututkinto pääaineena musiikkiterapia. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Neuvottelupäällikkö 
Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri 
tai oikeustieteen kandidaatti) sekä työmarkkinoiden tuntemus. 

Obduktioteknikko 
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto tai muu soveltuva terveydenhuollon 
tutkinto 

Ompelija Ammatillinen koulutus. 

Opetuskoordinaattori 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Optikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Osastonhoitaja 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan 
pätevyys. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

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

Osastonsihteeri 
Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi 
terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen 
perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Osastonylilääkäri 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus 
tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä 
edellyttävistä tehtävistä / sekä dosentin arvo virkaan soveltuvalla 
erikoisalalla. - Jos osastonylilääkärin tai ylilääkärin virkaan ei kuulu 
tutkimuksen tai opetuksen johtamista, voi viran haettavaksi julistava 
viranomainen jättää kyseisen viran kelpoisuusvaatimuksesta dosentuurin 
pois. - Jos osastonylilääkärin tai ylilääkärin virkaan kuuluu säännöllisesti 
yksikön hallintoon kuuluvia tehtäviä, voi viran haettavaksi julistava 
viranomainen lisätä kyseisen viran kelpoisuusvaatimukseen: ”soveltuva 
johtamiskoulutus tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä". 
 

Palkkapalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. 

Palveluneuvoja Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Palveluohjaaja, Laitoshuolto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 

Palveluohjaaja, Välinehuolto 
Välinehuollon erikoisammattitutkinto tai välinehuoltajan tutkinto 
täydennettynä lähijohtamisen ammattitutkinnolla tai muulla soveltuvalla 
koulutuksella. 

Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto 

Perushoitaja 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä 
laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. 
Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 
mukaisesti.) 
 

Potilasasiamies 
Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Potilaskuljetuspäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä 
substanssiosaaminen ja riittävä johtamisosaaminen. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Potilasturvallisuuspäällikkö 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja 
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 

Projektijohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Projektikoordinaattori 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 

Projektipäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Proviisori 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus ja työkokemusta ammattialaltaan. 

Psykologi 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Psykologi-erikoistutkija 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
psykologin laillistus. 

Psykoterapeutti 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. 

Puheterapeutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Puutarhatyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. 

Puutarhuri Alan tutkinto ja riittävä työkokemus. 

Päävalvoja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Radiokemisti Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. 

Rakennusammattimies 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Rakennusarkkitehti 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Rakennusinsinööri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Rakennuttamis- ja hankintapäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Rakennuttamisjohtaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
rakennuttamistehtävistä. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Rakennuttamispäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Ravitsemispäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä 
työkokemus. 

Ravitsemistyönjohtaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä 
työkokemus. 

Ravitsemusterapeutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Rekrytointisuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Röntgenhoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Sairaala-apteekkari 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistetun proviisorin pätevyys, suoritettu sairaala- ja 
terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus tai farmasian tohtorin 
tutkinto, kokemusta toimialalta ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Sairaalafyysikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 
mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. 

Sairaalageneetikko/ molekyylibiologi 
Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen 564/94 
mukaisesti hyväksytty sairaalagenetiikon/molekyylibiologin pätevyys. 

Sairaalainsinööri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Sairaalakemisti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 
mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. 

Sairaalalaiteasentaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Sairaalamikrobiologi 
Ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalamikrobiologin pätevyyslautakunnan 
todistus pätevyydestä. 

Sairaalasolubiologi 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 
mukaisesti hyväksytty sairaalasolubiologin pätevyys. 

Sairaalasuunnittelija  Korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto. 

Sairaalaylihoitaja 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Sairaanhoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus. 

Sairaanhoitaja (ensihoito, hoitotaso) 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus ja voimassa olevan ensihoitoasetuksen ensihoitopalvelua 
koskevan asetuksen mukainen hoitotason kelpoisuus (asetus 585/2017). 
Lisäksi työntekijältä edellytetään BC1-luokan ajo-oikeutta. 
 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Sairaanhoitopiirin johtaja *** 

 
Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista 
tehtävistä. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtajan viran hakuilmoituksessa 
ilmoitetaan, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta 
suomen ja ruotsin kielen hyvää taitoa. 
 

Siivoustyönjohtaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. 

Silmäkuvaaja Soveltuva tutkinto. 

Sisäilma-asiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sisäinen tarkastaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävistä. 

Solubiologi, (koulutusvirka) 
Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy syventävät opinnot 
solubiologiassa tai molekyylibiologiassa tai muutoin hankitut näitä 
vastaavat tiedot. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Sonograaferi 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Sosiaalineuvoja Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Sosiaalityöntekijä 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen 
laillistus. 

Sovellusasiantuntija 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus ja riittävä kokemus kyseisen vastuualueen tietojenkäsittelyalan 
suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. 

Suuhygienisti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus. 

Suunnittelija Korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Suunnittelusihteeri Korkeakoulututkinto. 

Sähköasentaja 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Sähkötekniikan päällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Sähkövalvoja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Säteilytekniikan päällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Talonmies Soveltuva työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Talotekniikkapäällikkö  
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta 
vastaavista tehtävistä. 

Talousjohtaja 
Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta taloushallinnollisista tehtävistä 
sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen 
ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Talouspalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. 

Talouspalvelusihteeri  
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. 

Talouspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialaltaan. 

Taloussihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Taloussuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. 

Teknillinen johtaja 
Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä 
hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Tekninen dokumentoija Soveltuva koulutus tai riittävä työkokemus. 

Tekninen päivystäjä 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Tekninen sihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. 

Tekstinkäsittelijä 
Vähintään 7.500 nettolyönnin konekirjoitusnopeus/30 minuuttia taikka 
2.500 nettolyöntiä/10 minuuttia. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Terveydenedistämisen koordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto 

Terveydenhoitaja 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen 
laillistus. 

Tiedonhallintasuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. 

Tiedottaja 
Korkeakoulututkinto, hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito, sekä 
hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. 

Tiedotussihteeri Korkeakoulututkinto. 

Tiedotustoimittaja Korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Tietoarkkitehti Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietohallintojohtaja 
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialallaan ja 
hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Tietohallintoylilääkäri 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja 
kokemusta tietohallinnon alalta. 

Tietokoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tietopalvelujohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Tietopalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Tietosuojapäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

Tietoturvapäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Tiiminvetäjä (Laboratorio) 

 
Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan 
pätevyys tai laboratoriohoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot tai 
aikaisemmin suoritettu terveydenhuollon opistoasteinen tutkinto 
täydennettynä riittävällä hallinnollisella koulutuksella. 
 

Tiimivastaava Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto. 

Tilapalvelupäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Tilastollinen ohjelmoija Soveltuva korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Tilastopäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Toiminnanjohtaja Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Toimintaterapeutti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen 
laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. 

Toimistonhoitaja 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä. 

Toimistopäällikkö 
Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta 
toimialaltaan. 

Toimistosihteeri 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva 
koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä Ylilääkärin sihteerinä toimiva 
toimistosihteeri: Lisäksi hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Tuotantopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. 

Turvallisuuskouluttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto 

Turvallisuuspäällikkö 
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys 
toimialaansa. 

Turvallisuussuunnittelija Korkeakoulututkinto. 

Tutkimusapulainen Soveltuva ammatillinen koulutus. 

Tutkimushoitaja Korkeakoulututkinto, opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Tutkimuskoordinaattori Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 

Tutkimuslakimies 
Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri 
tai oikeustieteen kandidaatti) 

Tutkimuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. 

Tutkimusylilääkäri 

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

Työhyvinvointipäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta. 

Työhyvinvointisuunnittelija Korkeakoulututkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Työkykykoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto 

Työnjohtaja, huolto Soveltuva ammatillinen koulutus. 

Työnjohtaja, laitoshuolto 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. 

Työnjohtaja, tekniikka 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialaltaan. 

Työnjohtaja, Tyks Akuutti 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialalta 

Työpäällikkö 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä 
oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Työsuojelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaansa. 

Ulkoaluetyöntekijä Soveltuva työkokemus. 

Vahtimestari Soveltuva työkokemus. 

Valmiussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Varaston-/keskusvarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. 

Varastopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Varastotyöntekijä Soveltuva työkokemus. 

Verkkopäätoimittaja Korkeakoulututkinto. 

Verkkotoimittaja Korkeakoulututkinto. 

Verkkoviestintäkoordinaattori 
Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen 
tutkinto. 

Viestinnän asiantuntija Korkeakoulututkinto. 

Viestintäjohtaja 
Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta viestinnän johtamisesta sekä 
hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Viestintälaitemekaanikko 
Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi 
kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. 

Viestintäpäällikkö 
Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tiedotus- ja viestintätehtävistä 
sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen 
ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

VIRVE-päällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Välinehuoltaja Välinehuoltajan ammattitutkinto tai perustutkinto. 

Ylifyysikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
sairaalafyysikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. 

Yligeneetikko 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
sairaalageneetikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Ylihammaslääkäri 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin 
pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Ylihoitaja 

 
Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 559/94 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä 
suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. 
 

Ylikemisti 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen 
sairaalakemistin pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. 

Ylilääkäri 

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus 
tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä 
edellyttävistä tehtävistä ja tohtorin tutkinto / sekä dosentin arvo virkaan 
soveltuvalla erikoisalalla. - Jos osastonylilääkärin tai ylilääkärin virkaan ei 
kuulu tutkimuksen tai opetuksen johtamista, voi viran haettavaksi julistava 
viranomainen jättää kyseisen viran kelpoisuusvaatimuksesta dosentuurin 
pois. - Jos osastonylilääkärin tai ylilääkärin virkaan kuuluu säännöllisesti 
yksikön hallintoon kuuluvia tehtäviä, voi viran haettavaksi julistava 
viranomainen lisätä kyseisen viran kelpoisuusvaatimukseen: ”soveltuva 
johtamiskoulutus tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä". 
 



Tehtävänimike Kelpoisuusehto 

Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty 
laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys 
yleislääketieteen tai terveydenhuollon erikoisalalla. 

Ylipuutarhuri 

 
Puutarhurin perustutkinto tai soveltuva vastaava aikaisempi tutkinto ja 
riittävä työkokemus suunnittelusta toimialueeltaan. 
 

Ympäristöpäällikkö 
 
Soveltuva korkeakoulututkinto ympäristötekniikan alalta. 
 

 

Asemat 

Asema Kelpoisuusehto 

Sairaalajohtajan asema 

 
Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
myöntämä erikoislääkärin pätevyys tai oikeus sekä dosentin arvo ja 
hallinnollista kokemusta. 
 

Toimialuejohtajan asema 

 
Hallitus 16.10.2012 § 126: Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus, dosentin 
arvo tai perustellusta syystä tohtorin tutkinto ja hallinnollista kokemusta 
sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hallintojaosto 12.10.2015 § 99: 
Tyksin toimialuejohtajilta edellytetään sekä dosentuuria sekä "soveltuva 
johtamiskoulutus tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä” 
 



 

Asemat ovat virassa oleville määrättäviä lisävastuita ja ovat oman viran ohella suoritettavia. Lisävastuusta myönnetään lisäkorvaus, 

joka vahvistetaan määräämispäätöksen yhteydessä. Määräämispäätöksen tekee hallitus. 

 
 

 
Selityksiä: 
 

 
Korkeakoulututkinnot:  

 

Toimialuejohtajan asema (psykiatria) 
Ei edellytetä dosentuuria, muutoin sama kuin yllä oleva toimialuejohtajan 
asema. 

Vastuualuejohtajan asema 

 
Hallintojaosto 12.10.2015 § 99: Tyksin vastuualuejohtajilta edellytetään 
sekä tohtorin tutkintoa sekä "soveltuva johtamiskoulutus tai kokemusta 
hallinnollisista tehtävistä”. 
 

Palvelualuejohtajan asema 
(asiantuntijapalvelut) 

 
Hallitus 16.10.2012 § 126: Ylempi korkeakoulututkinto palvelualueella 
edustettuna olevalta ammattialalta ja hallinnollista kokemusta sekä 
suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito. 
 

Palvelualuejohtajan asema (teho- ja 
toimenpidepalvelut) 

 
Hallitus 16.10.2012 § 126: Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus ja 
hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 



Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat   
- korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto   
- jatkotutkintoon johtava lisensiaatin tutkinto   
- tohtorin tutkinto   
- ylempi ammattikorkeakoulututkinto   
- ammattikorkeakoulun jatkotutkinto  
 
Alempia korkeakoulututkintoja ovat  
-  korkeakoulussa suoritettu alempi korkeakoulututkinto   
- asetuksen tarkoittama ammattikorkeakoulututkinto  

 
Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetusta asetuksesta 18.6.1998/464, jota on 
muutettu 16.6.2005/426. 
  
****) Kelpoisuusvaatimuksia tulkitaan siten, että erikoishammaslääkärin pätevyys rinnastetaan soveltuvin osin erikoislääkärin 
pätevyyteen. Tämä koskee sellaisia virkoja, joissa voivat tulla molemmat erikoisalat kyseeseen (esimerkiksi suu- ja 
leukakirurgian alalla tai hallinnollisissa tehtävissä). Hakuilmoituksessa tulee mainita tällöin se, että kummatkin tutkinnot 
otetaan huomioon. Myös viran nimike määräytyy tällöin virkaan valittavan henkilön koulutuksen mukaan, ja 
hakuilmoituksessa tulee mainita molemmat mahdolliset nimikkeet (erikoislääkäri / erikoishammaslääkäri, apulaisylilääkäri / 
apulaisylihammaslääkäri, osastonylilääkäri / osastonylihammaslääkäri, ylilääkäri/ylihammaslääkäri). 
 

Yleiset kelpoisuusvaatimukset  
 

Vakinaiseen tehtävään palkattavalta edellytetään 18 vuoden ikää ja kaikilta sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista 
taitoa kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ja sellaista suomen tai ruotsin kielen suullista tai kirjallista taitoa kuin 
nimikkeittäin on tarkemmin määritelty. 
  
Turunmaan sairaalassa:  
- ryhmiin 1. Lääkärit, 2. Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö, 3. Hoitohenkilöstö ja 5. Yleis- ja taloushallinnon johto 

kuuluvilta hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa   
- muihin ryhmiin kuuluvilta sellaista suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, kuin tehtävän menestyksellinen 

hoitaminen edellyttää   
- tässä määriteltyä kelpoisuusvaatimusta kielitaidon osalta sovelletaan jäljempänä mahdollisesti määritellyn poikkeavan 

kielitaitovaatimuksen sijasta.  



 


