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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA   
   
 
1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT 
 
 
 
LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ 
 
ensihoidon ylilääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen eri-

koisalalla. 
 
erikoishammaslääkäri 

Hammaslääkärin pätevyys ja erikoishammaslääkärin oikeudet soveltu-
valla erikoisalalla. 

 
erikoislääkäri (ensihoidon ja päivystyksen toimialue; yhtymähallitus 25.10.2010/194 § 
 
 yleislääkärin tutkinto tai yleislääketieteen erikoislääkärin kelpoisuus 
 
erikoislääkäri Erikoislääkärin pätevyys sillä lääketieteen erikoisalalla, jolla asianomai-

nen tulee pääasiassa toimimaan 
 
erikoistuva lääkäri  Laillistetun lääkärin pätevyys 
 
johtajaylilääkäri Erikoislääkärin oikeudet ja vähintään kolmen vuoden palvelu ylilääkärin, 

hallintoylilääkärin, osastonylilääkärin tai apulaisylilääkärin virassa kun-
tayhtymässä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla sekä suori-
tettu hallinnon pätevyys tai riittävä hallinnon ja talouden tuntemus 

 
kuntoutusylilääkäri Erikoislääkärin oikeudet ja vähintään kolmen vuoden palvelu ylilääkärin, 

hallintoylilääkärin, osastonylilääkärin tai apulaisylilääkärin virassa kun-
tayhtymässä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla sekä suori-
tettu hallinnon pätevyys tai riittävä hallinnon ja talouden tuntemus 

 
lääkäri Laillistetun lääkärin pätevyys 
 
työterveyslääkäri Työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys ja hallinnon ja talouden tun-

temusta 
 
ylihammaslääkäri Hammaslääkärin pätevyys ja erikoishammaslääkärin oikeudet suukirur-

gian erikoisalalla tai erikoislääkärin oikeudet leukakirurgian erikoisalalla 
 
ylilääkäri, osastonylilääkäri, erikoislääkäri 
 

Ylilääkäriltä ja osastonylilääkäriltä sekä erikoislääkäriltä erikoisalan pä-
tevyys sillä lääketieteen erikoisalalla, jolla asianomainen tulee pääasi-
assa toimimaan 
 

ylilääkäri (ept) Yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto tai muu tehtävään sopiva kel-
poisuus 
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HOITOHENKILÖSTÖ 
 
asumisyksikön esimies 
 

Sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opis-
toasteinen tutkinto täydennettynä johtamisen erikoistumisopinnoilla 

 
hallintoylihoitaja 

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi ylempi kor-
keakoulututkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain mukainen laillistus ja kokemusta hallinnollisissa tehtävissä 

 
kehittämisylihoitaja 
 Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi korkeakoulu-

tutkinto tai terveydenhuollon hallinnon tutkinto sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallin-
nollista kokemusta. Lisäksi edellytetään kokemusta kehittämistehtävien 
ja hankkeiden vetämisestä, tutkimusosaamista sekä hyvä suullinen ja 
kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruot-
sinkielen taito 

 
osastonhoitaja / apulaisosastonhoitaja 
 

Tehtävään soveltuva terveystieteiden tai hallintotieteiden (sosiaali- ja 
terveyshallintotiede) korkeakoulututkinto, tai alansa erikoistumistutkinto 
tai  terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,  tai ammattikorkea-
koulututkinto/ keskiasteen tutkinto molemmat täydennettynä vähintään 
30 opintopisteen hallinnon opinnoilla sekä kaikissa edellä tarkoitetuissa  
vaihtoehdoissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mu-
kainen laillistus ja kokemusta hoitoalan tehtävissä 
 

palvelupäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus 

 
vastaava ohjaaja (sp) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 

10 §:n 4 momentin mukainen kelpoisuus; virkaan soveltuva korkeakou-
lututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito 
 

ylihoitaja Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi ylempi kor-
keakoulututkinto, tai hallintotieteiden maisterin tutkinto (sosiaali- ja ter-
veyshallintotiede) sekä edellä mainittujen lisäksi terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus ja kokemusta hallinnol-
lisissa tehtävissä 

 
MUU HENKILÖSTÖ 
 
apteekkari Laillistetun proviisorin pätevyys 
 
ensihoitopäällikkö Terveydenhuollon ammattitutkinto sairaanhoitaja AMK tai opistotason 

tutkinto ja kokemusta ensihoitopalveluissa 
 
erityishuollon johtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 
erityisopettaja Erityisopettajan tutkinto 
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hallintopäällikkö oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maiste-
ri tai oikeustieteen kandidaatti) ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä 

 
hankintapäällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön kokemus 

tehtäväalalla 
 
henkilöstöjohtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta henki-

löstöasioiden hoidossa 
 

johtava opettaja Erityisopettajan tutkinto 
 
johtava psykologi Laillistetun psykologin pätevyys ja riittävä kliininen kokemus 
 
johtava sosiaalityöntekijä 

Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka 
lisänä on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus tai sosiaalihuoltajan tut-
kinto tai Helsingin Yliopiston Svenska social- och kommunalhögsko-
lanissa suoritettu tutkinto 

 
lakimies Oikeustieteen kandidaatin tai vastaava pätevyys ja kokemusta kunnal-

lishallinnon tehtävissä 
 
liikelaitoksen johtaja  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtami-

sesta liikelaitoksen toimialalla 
 
logistiikkapäällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi insinöörin tut-

kinto ja riittävä käytännön kokemus tehtäväalalta 
 
palkkasihteeri Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkin-

to ja riittävä käytännön kokemus tehtäväalalla 
 
proviisori Laillistetun proviisorin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain mukainen laillistus 
 
rakennuttajainsinööri (ma.) Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva teknil-

lisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai ammattikorkea-
koulututkinto ja kokemusta tehtäväalalla 

 
ruokapalvelujohtaja Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai ravintotalouden ammatin-

opettajan tai kotitalousopettajan tutkinto ja riittävä käytännön kokemus 
tehtäväalalla 

 
sairaanhoitopiirin johtaja 

Ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kokemusta terveyden-
huollon hallinnon ja kunnallishallinnon alalta sekä käytännössä osoitet-
tua johtamiskykyä 

 
sairaalainsinööri Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva teknil-

lisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai ammattikorkea-
koulututkinto ja riittävä käytännön kokemus tehtäväalalla 

 
siivouspäällikkö Toimitilapalvelujen johtamisen restonomin tutkinto tai muu vastaava 

korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä käytännön koke-
musta siivousalan johtotehtävissä 
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siivoustyönjohtaja Siivousteknikon erikoisammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva kou-
lutus ja kokemusta laitossiivouksesta 

 
sosiaalipalvelujen johtaja  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus 
 
talousjohtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön 

kokemus julkishallinnon tehtävissä 
 
talouspäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 
tekninen johtaja Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva teknil-

lisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai ammattikorkea-
koulututkinto ja riittävä käytännön kokemus tehtäväalalla 

 
tietohallintopäällikkö  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön 

kokemus tehtäväalalta 
 
tietohallintoylilääkäri (ma.) Laillistetun lääkärin pätevyys tai lupa toimia lääkärin tehtävissä niillä 

erikoisaloilla, jotka sairaanhoitopiirissä ovat edustettuina ja riittävä ko-
kemus sairaanhoidon tietohallinnon alalta. Lisäksi valinnassa otetaan 
huomioon henkilön kielitaito, atk-tuntemus sekä sosiaaliset taidot 

 
toimistopäällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön kokemus 

tehtäväalalla 
 
toimintakeskuksen johtaja Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto  tai opistoasteen tut-

kinto 
 
turvallisuuspäällikkö Tehtävään soveltuva vähintään opistotasoinen tai ammattikorkeakou-

lussa suoritettu tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus tehtäväalalta 
 

 
työhyvinvointipäällikkö Tehtävään soveltuva opistotasoinen tai korkeakoulututkinto tai muu teh-

tävään soveltuva koulutus. Kokemus työyhteisöjen työhyvinvointiin tai 
työsuojeluun liittyvissä tehtävissä luetaan eduksi 

 
työhönvalmennuskeskuksen johtaja 
 

Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tut-
kinto 

 
vastaava ohjaaja 
 

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 
10 § 4 momentin mukainen kelpoisuus (soveltuva korkeakoulututkinto, 
alan tuntemus ja riittävä johtamistaito) 

 
yhteistoimintapäällikkö  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä käytännön koke-

mus tehtäväalalla 
 
ylifyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 
 
ylikemisti Sairaalakemistin pätevyys 
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Lisätiedot: ept = ensihoidon ja päivystyksen toimialue 
 sp = sosiaalipalvelujen toimialue 
 

Lisäksi yhtymähallitus on perustanut 31.12.2015 asti määräaikaiset toi-
mialueiden johtajien ja toimialueylihoitajien virat: 
- sairaanhoidollisten toimialueiden (4) toimialuejohtajien virat; kelpoi-

suusehtona erikoislääkärin pätevyys (johtosääntö 8§) 
- huollon johtajan virka sekä 
- toimialueylihoitajien (4) virat 
joille em. viroille ei ole erikseen vahvistettu kelpoisuusehtoja. 

 
 
Jakelu:  Intranet –säädöskokelma 
  toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja 


