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SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 

1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.12.2021–  
         (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) 

Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin johtajan 
toimesta päätöksellä nro 104/26.9.2012, nro 78/2019 ja 115/2021. 
 
Päivitykset; 

- 17.2.2022 henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 1/2022 
- 6.4.2022 henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 2/2022 
- 5.5.2022 henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 3/3033 

 
 
Ammattimies Alan ammattikoulutus tai käytännön kokemuksella hankittu pätevyys 

ammattialalla (toimet muutettu logistiikkatyöntekijän ja teknisen 
ammattihenkilön toimiksi 18/2022, shpj) 

 
Analyytikko Alan ammattitutkinto 
 
Apuvälinealan asiantuntija Tehtävään soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (fysioterapeutti, 

toimintaterapeutti) tai soveltuva opistoasteen tutkinto (fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
mukainen laillistus 

 
Apuvälinehuoltaja Tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai riittävä kokemus tehtäväalalla 
 
Arkistopalvelusihteeri Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto tai 

muu soveltuva koulutus 
 
Arkistopalveluvastaava Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto tai 

muu soveltuva koulutus 
 
Asiakaspalveluesimies Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä 

riittävä kokemus tehtäväalalla ja esimiestehtävissä 
 
Asiakaspalveluneuvoja Tehtävään on soveltuva toisen asteen koulutus ja kokemus alalta. 
 
Asiakaspalveluvastaava Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulun tutkinto tai opistoasteen tutkinto 

tai muu soveltuva koulutus. (käyttöön 1.4.2022 alkaen henkilöstöjohtajan 
päätöspöytäkirja 2/2022) 

 
Asianhallinnan 
suunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, sekä lisäksi asiakirjahallinnon ja 

arkistotoimen perustutkinto tai sitä vastaavat opinnot 
 
Audionomi Terveydenhuoltoalan ylemmän tai alemman keskiasteen tutkintoon pohjaava 

kuulontutkijan koulutus 
 
Controller (liikelaitos) Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön kokemus 

tehtäväalalla 
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Erikoissuunnittelija  Terveystieteiden maisterin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva 
korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tilasuunnittelutehtävissä 

 
Erikoistuva  
sairaalakemisti Kemistin pätevyys 
(liikelaitos) 
 
Farmaseutti Farmaseutin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukainen laillistus 
 
Fysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus  
 
Hallintosihteeri Vähintään tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja kokemusta 

toimistotehtävissä 
 
Hammashoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama sosiaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Hankekoordinaattori Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus 

talousasioiden hoidosta 
 
Hankinta-asiantuntija Soveltuva ammattikorkeakoulu - tai opistoasteen tutkinto 
 
Hankintainsinööri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto 
 
Hankintasuunnittelija Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. (käyttöön 1.6.2022 alkaen 

henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 3/2022) 
 
Hankintatoimen- 
päällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön kokemus 

tehtäväalalta 
 
Henkilöstöpäällikkö  
(liikelaitos) Terveystieteiden maisterin tutkinto tai hallintotieteiden maisterin tutkinto 

(sosiaali- ja terveyshallintotiede) sekä edellä mainittujen lisäksi 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus jo 
kokemusta hallinnollisista tehtävistä. 

 
Henkilöstösihteeri Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva 

tutkinto 
 
Hoitaja (sp)  Sosiaali- tai terveysalan perustutkinto, lähihoitaja   
 
Hoitoapulainen  (sp) Käytännön kokemuksella hankittu pätevyys ammattialalla 
 
Hoitologistikko Soveltuva opistotasoinen tutkinto tai riittävä kokemus tehtävänalalta 
 
Huoltomestari Vähintään ammatillinen tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus 

tehtäväalalta. 
 
Huoltoteknikko Tehtävään soveltuva teknillisessä oppilaitoksessa /koulussa tai 

tekniikkaopistossa suoritettu teknikon tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus 
tehtäväalalta tai kuuden vuoden kokemuksella hankittu pätevyys tehtävään 
tarvittavalta ammattialalta. 
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Hygieniahoitaja Sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
mukainen laillistus täydennettynä 30 opintopisteen hygieniahoitajan 
syventävillä opinnoilla. 

 
Informaatikko Kirjastolain (904/1998) ja kirjastoasetuksen (1078/1998) mukaisen 

kirjastonhoitajan kelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto 
 
IT-kehittämispäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön 

kokemus tehtäväalalta 
 
IT-palvelupäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön 

kokemus tehtäväalalta 
 
Jalkaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 
 
Jalkojenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Johdon assistentti Vähintään tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja kokemusta 

toimistotehtävissä 
 
Kahvioesimies Alan peruskoulutus ja riittävä työkokemus esimiestehtävistä 
 
Kahviotyöntekijä Myynnin ja asiakaspalvelun ammattitutkinto tai -koulutus ja työkokemusta 

alalta 
 
Kemisti   
(liikelaitos)  Kemistin pätevyys 
 
Kiinteistöhuolto- 
päällikkö Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa 

/koulussa suoritettu teknikon tutkinto ja riittävä kokemus tehtäväalalta ja 
esimiestehtävissä 

 
Kiinteistöpäällikkö Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa 

/koulussa suoritettu teknikon tutkinto ja riittävä kokemus tehtäväalalta ja 
esimiestehtävissä 

 
Klinikkaopettaja Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi ylempi 

korkeakoulututkinto sekä edellä mainitun lisäksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus ja kokemusta hallinnollisissa 
tai opetustehtävissä 

 
Kokki Kokin ammattitutkinto tai -koulutus ja työkokemusta alalta 
 
Koordinoiva potilasasiamies 
 Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 
Koulutuspäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta 

koulutusasioiden hoidossa 
Kouluttaja (sp) Sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: 

sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK) tai tehtävään 
soveltuva opistoasteen tutkinto tai sosiaali- tai terveysalan toisen asteen 
perustutkinto täydennettynä vähintään 30 op. syventävällä jaksolla ko. alalla 
tai käytännön kokemuksella osoitettu pätevyys 
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Kuljetuspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävänalalta 
 
Kuntohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Kuntoutusohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: 

sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK) geronomi (AMK) tai soveltuva 
opistoasteen tutkinto 

 
Kuntoutussuunnittelija   
 Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys 

kuntoutukseen 
 
Kätilö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 
 
Käyttöpäällikkö  Vähintään tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä 

oppilaitoksessa /koulussa suoritettu tutkinto sekä riittävä kokemus 
tehtäväalalta ja esimiestehtävissä. 

 
Laatupäällikkö (sosiaalipalvelut) 
 Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus 

laatujärjestelmätyöstä. 
 
Laborantti Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 
 
Laboratoriohoitaja Laboratoriohoitajan tai bioanalyytikon tutkinto ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 
 
Laitoshuoltaja Laitoshuoltajan ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja 

työkokemusta laitossiivouksesta 
 
Laskentaekonomi Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 
Laskentasihteeri Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto ja 

riittävä työkokemus 
 
Laskentasuunnittelija Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus 
 
Laskutusvastaava Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi 

tutkinto sekä riittävä kokemustehtäväalalta 
 
Lastenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukainen 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Logistiikkaesimies Tehtävään soveltuva vähintään alan ammattitutkinto tai aikaisempi 

opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus tehtäväalalta sekä esimiestehtävistä. 
 
Logistiikkapäällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi insinöörin tutkinto ja 

riittävä käytännön kokemus tehtäväalalla 
 
Logistiikkatyöntekijä Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus ammattialalta. 

(käyttöön 1.3.2022 alkaen henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 1/2022) 
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Logistikko Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi 
opistoasteinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta 
logistiikkatehtävistä 

 
Lähetti Käytännön kokemuksella hankittu pätevyys ammattialalla 
 
Lähihoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Lääketyöntekijä Lääketyöntekijältä edellytetään lääkealan tai alan aikaisempaa kouluasteista 

ammatillista tutkintoa 
 
Lääkintävahtimestari Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Media-assistentti Vähintään tehtävään sopiva opistoasteen tutkinto. 
 
Mielenterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävät opinnot ko. alalla 

 
Muuttovalmentaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
geronomi (AMK) tai soveltuva opistoasteen tutkinto (sp) 

 
Neuropsykologi Laillistetun psykologin pätevyyden lisäksi neuropsykologian eri-koispsykologin 

tutkinto tai vastaavaksi katsottu määrä neuropsy-kologian opintoja ja 
kokemusta 

 
Obduktioavustaja Obduktioteknikon tutkinto tai muu soveltuva toisen asteen tutkinto tai muiden 

soveltuvien opintojen kautta hankittu osaaminen. 
 
Ohjaaja Terveydenhuollon ammattilaisista annetun asetuksen tai lain mukainen laillistus 
 
Ohjaaja (sp) Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
geronomi (AMK) tai soveltuva opistoasteen tutkinto (sp) 

 
Ohjausapulainen Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
geronomi (AMK) tai soveltuva opistoasteen tutkinto (sp) 

 
Ompelija (sp) Tehtävään soveltuva alan toisen asteen tutkinto 
 
Optikko Optikon tai optometristin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä 

annetun lain mukainen laillistus. 
 
Osastoinsinööri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu 

vastaava tutkinto 
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Osastonsihteeri Vastaanotto-osastoavustajan, osastonsihteerin tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
sihteerin koulutus tai tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto tai 
ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (120 ov) 
lähihoitaja; tutkinnon osana asiakaspalvelu ja tietohallinta sekä käytännön 
kokemusta tehtäväalalta. 

 
Ostoreskontrasihteeri Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto tai 

muu soveltuva koulutus ja kokemusta taloushallinnon tehtävistä. 
 
Palkkasihteeri Opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto ja 

riittävä käytännön kokemus tehtäväalalla. 
 
Palveluneuvoja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan tutkinto ja kokemus alalta 
 
Palvelusuunnittelija Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus 
 
Perhehoidonohjaaja Terveydenhuollon ammattilaisista annetun asetuksen tai lain mukainen laillistus 
 
Perushoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy 
vähintään 30 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 

 
Potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto 
 
Potilasturvallisuuskoordinaattori 
 Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys 

potilasturvallisuuteen 
 
Psykologi Laillistetun psykologin pätevyys 
 
Puhelunvälittäjä Alan ammattikoulutus tai käytännön kokemuksella hankittu pätevyys 

ammattialalla 
 
Puheterapeutti Filosofian kandidaatin tutkinto, johon sisältyy logopedian koulutusohjelma 

taikka korkeakoulututkinto ja kliininen puheterapeuttikurssi 
harjoittelujaksoineen tai korkeakoulututkinto ja kuuden kuukauden 
harjoituskurssi opetussairaalan foniatrisella osastolla. Lisäksi vaaditaan 
laillistetun puheterapeutin pätevyys. 

 
Pääkirjanpitäjä Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi 

tutkinto sekä riittävä kokemustehtäväalalta. 
 
Rakennustöiden 
valvoja Alan ammattikoulutus, rakennusmestarin tai insinöörin tutkinto 
 
Ravitsemistyöntekijä Ravitsemisalan peruskoulutus tai myynnin ja asiakaspalvelun ammattitutkinto 

tai -koulutus ja työkokemusta alalta 
 
Ravitsemus- 
suunnittelija Maatalous- metsätieteiden maisterin tutkinto, elintarviketieteiden maisterin 

tutkinto tai terveydenhuollon maisterin tutkinto. Lisäksi vaaditaan laillistetun 
ravitsemusterapeutin pätevyys. 

 
Ravitsemusterapeutti Maatalous-metsätieteiden maisterin tutkinto, elintarviketieteiden maisterin 

tutkinto tai terveydenhuollon maisterin tutkinto. Lisäksi vaaditaan laillistetun 
ravitsemusterapeutin pätevyys. 
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Rekrytoija Soveltuva vähintään AMK- tai opistotasoinen tutkinto täydennettynä 

soveltuvilla täydennysopinnoilla sekä kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. 
Eduksi katsotaan sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä perehtyneisyys PR-
työhön, rekrytointiin ja viestintään 

 
Rekrytointiassistentti Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 
 
Rekrytointivastaava Terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai 

terveydenhuollon laillistettu ammattitutkinto täydennettynä vähintään 30 
opintopisteen hallinnon opinnoilla ja kokemus alansa tehtävistä 

 
Rekrytointisuunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 
 
Ruokapalveluesimies Restonomin tai suurtalousesimiehen tutkinto tai vähintään vastaavantasoinen 

koulutus ja kokemusta tehtäväalalta 
 
Ruokapalvelutyöntekijä Ravitsemisalan peruskoulutus tai myynnin ja asiakaspalvelun ammattitutkinto 

tai –koulutus ja työkokemusta alalla  
 
Röntgenhoitaja Röntgenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukainen laillistus 
 
Sairaalasolubiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukaisesti 

hyväksytty sairaalasolubiologin pätevyys. 
 
Sairaalafyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 
 
Sairaalakemisti  Sairaalakemistin pätevyys 
 
Sairaalamikrobiologi Sairaalamikrobiologin pätevyys 
 
Sairaanhoitaja Sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukainen laillistus 
 
Sairaanhoitaja (ept) Ensihoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon 
suuntautuvan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden 
yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja 
kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma, tai 
sellainen henkilö, joka täyttää ensihoitopalvelua koskevan asetuksen pykälän 
11 mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta. 

 
Sihteerityön esimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä riittävä 

lähiesimieskoulutus ja työkokemus 
 
Siivoustyönjohtaja Siivousteknikon erikoisammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja 

työkokemus laitossiivouksesta 
 
Siivoustyönohjaaja Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva 

koulutus ja työkokemusta laitossiivouksesta 
 
Siivoustyönsuunnittelija Siivousteknikon erikoisammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja 

kokemusta laitossiivouksesta. 
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Simulaatiokoordinaattori 
 Terveysalan AMK-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukainen laillistus 
 
Sisäilma-asiantuntija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva teknillisessä 

oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja 
rakennusterveysasiantuntijan tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus 
tehtäväalalla 

 
Sosiaaliasiamies (sp) Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus 
 
Sosiaaliohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto 
 
Sosiaaliohjaaja (psy) Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
geronomi (AMK) tai soveltuva opistoasteen tutkinto (sp) 

 
Sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 

(272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys 
 
Suuhygienisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 
 
Suunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja riittävä 

työkokemus alalta 
 
Taideterapeutti Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto: 

sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai soveltuva opistoasteen tutkinto tai 
taidealan pohjakoulutus. Peruskoulutuksen lisäksi taideterapeuteilta 
edellytetään taideterapiakoulutusta. 

 
Talouspäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 
Tekninen ammattihenkilö Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus ammattialalta. 

(käyttöön 1.3.2022 alkaen henkilöstöjohtajan päätöspöytäkirja 1/2022) 
 
Tekstiilipalvelujenhoitaja 
 Tekstiili- ja vaatetusalan teknikon tutkinto tai tehtävään soveltuva 

korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta alan 
tehtävistä 

 
Terveydenhoitaja Terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 

lain mukainen laillistus 
 
Tieteellisen kirjaston  
hoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto 
 
Tietosuojavastaava Ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tehtäväalaan kuuluvista 

tehtävistä 
 
Toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 
 
Toimistosihteeri Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto tai 

muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä 
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Työhyvinvointisuunnittelija 
Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

 
Työkykysuunnittelija Tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan vähintään AMK- tai 

opistotasoinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla täydennysopinnoilla sekä 
perehtyneisyys kuntoutukseen ja alaan liittyvä työkokemus. Eduksi katsotaan 
työkokemus työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvistä tehtävistä, projektin 
johtamisesta sekä kehittämistehtävistä. 

 
Työterveyshoitaja Terveydenhoitajan tutkinto (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukainen laillistus) tai ammattikorkeakoulussa suoritetut työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot tai vähintään seitsemän opintoviikon laajuinen 
työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa työterveyshuoltoon 
siirtymisestä  

 
Työvalmentaja Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto 
 
Vahtimestari Tehtävään soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksella osoitettu pätevyys 
 
Varastonhoitaja Tehtävään soveltuva opistoasteen tutkinto ja kokemusta tehtäväalalta 
 
Vastaava 
työterveyshoitaja Terveydenhoitajan tutkinto (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukainen laillistus) sekä vähintään seitsemän opintoviikon laajuinen 
työterveyshuollon koulutus tai ammattikorkeakoulussa suoritetut 
työterveyshuollon erikoistumisopinnot kahden vuoden kuluessa 
työterveyshuoltoon siirtymisestä ja riittävä kokemus esimiestehtävissä 

 
Viestinnän  
asiantuntija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus sekä 

käytännön kokemus viestintätyöstä 
 
Viestintäpäällikkö Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus tehtäväalaan 

kuuluvista tehtävistä 
 
Välinehuoltaja Alan ammattikoulutus   
 
Ympäristöinsinööri Vähintään tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä 

opistossa suoritettu tutkinto sekä riittävä kokemus tehtäväalalta 
 
 
 
 
 
Sairaanhoitopiirin johtaja sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen osalta sekä liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen 
osalta tarkistaa tarvittaessa toimen kelpoisuusvaatimuksen toimen auki julistamisen yhteydessä. 
 
Toimialueen esitys kelpoisuusehdon muutoksesta kirjataan toimen täyttölupa-esitykseen.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin vakituisessa palvelussuhteessa 28.2.2009 olevat henkilöt ovat kelpoisia ko. 
toimeen em. kelpoisuusvaatimusten muutoksista huolimatta. 
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