
     

 

 

 

        

  

  

    

 

 

Virkojen ja työsopimussuhteiden 

kelpoisuusehdot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 9.11.2020 

Hallintosääntö 16 §: virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää sairaanhoitopii-

rin johtaja.     



 

        

1. Lääkärihenkilöstö 

 

Amanuenssi Lääkäriharjoittelija-/opiskelija, joka suorittaa lääkärikoulu-

tukseen vaadittavaa palvelua 

Apulaisylilääkäri Erikoislääkärin oikeus tai tutkinto sillä lääketieteen erikois-

alalla, jolla asianosainen tulee toimimaan 

Erikoishammaslääkäri Erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin oikeus sillä 

hammaslääketieteen alalla, jolla asianosainen tulee toimi-

maan 

Erikoislääkäri Erikoislääkärin oikeus tai tutkinto sillä lääketieteen erikois-

alalla, jolla asianosainen tulee toimimaan 

Erikoistuva lääkäri Laillistetun lääkärin pätevyys  

Hallintoylilääkäri Erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna 

olevalla lääketieteen erikoisalalla ja kokemusta hallinnolli-

sista tehtävistä. 

Hammaslääkäri Laillistetun hammaslääkärin pätevyys 

Osastonlääkäri Erikoislääkärin oikeus tai tutkinto sillä lääketieteen erikois-

alalla, jolla asianosainen tulee toimimaan 

Osastonylilääkäri Erikoislääkärin oikeus tai tutkinto sillä lääketieteen erikois-

alalla, jolla asianosainen tulee toimimaan 

Sairaalayleislääkäri  Yleislääketieteen, geriatrian tai muun soveltuvan erikois-

alan pätevyys, sekä riittävä kokemus perusterveydenhuol-

lon toiminnasta ja/tai kokemusta sairaalahospitalistin 

työstä. 

Ylihammaslääkäri Erikoishammaslääkärin oikeus hammaslääketieteen eri-

koisalalla tai erikoislääkärin oikeus suu- ja leukakirurgian 

erikoisalalla. 

Ylilääkäri Erikoislääkärin oikeus tai tutkinto sillä lääketieteen erikois-

alalla, jolla asianosainen tulee toimimaan sekä kokemusta 

erikoislääkärin pätevyyttä vaativassa tehtävässä  

Muu lääkäri  Laillistetun lääkärin pätevyys 

 

2. Hoitohenkilöstö 

 

Apulaisosastonhoitaja  Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja ylempi am-

mattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto tai laillistettu ter-

veydenhuollon ammattitutkinto ja lisäksi riittävä lä-

hiesimieskoulutus 



 

        

Audionomi Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ai-

kaisempi opistoasteinen tutkinto ja audionomin pätevyys 

tai vastaava aikaisempi kuulontutkijan koulutus 

Bioanalyytikko Laillistettu bioanalyytikko tai laillistettu laboratoriohoitaja 

Ensihoidon kenttäjohtaja Ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja 

Ensihoitaja, perustaso Asetuksen ensihoitopalveluista (340/2011) 8 §:n mukainen 

pätevyys perustason ensihoitoon 

Ensihoitopäällikkö Ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja 

Fysioterapeutti Laillistettu fysioterapeutti 

Hammashoitaja Hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto suun ter-

veydenhuollon opintolinjalta 

Hygieniahoitaja Laillistettu sairaanhoitaja 

Jalkojenhoitaja Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin tutkinto 

Kuvantamiskoordinaattori Laillistettu röntgenhoitaja 

Kätilö Laillistettu kätilö 

Lastenhoitaja Lastenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto 

Leikkitoiminnan ohjaaja Ohjaustoiminnan artenomin tutkinto tai muu soveltuva  

koulutus 

Lähihoitaja Lähihoitajan, apuhoitajan, perushoitajan, lääkintävahtimes-

tarin, mielenterveyshoitajan, mielisairaanhoitajan tai las-

tenhoitajan tutkinto 

Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitajan, mielenterveyshoitajan tai lähihoitajan 

tutkinto 

Musiikkiterapeutti Soveltuva ammatillinen koulutus 

Osastonhoitaja Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja ylempi am-

mattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto tai laillistettu ter-

veydenhuollon ammattitutkinto ja lisäksi riittävä lä-

hiesimieskoulutus ja työkokemus 

Perushoitaja Perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto tai soveltuva vas-

taava ammattitutkinto 

Röntgenhoitaja  Laillistettu röntgenhoitaja 

Sairaanhoitaja  Laillistettu sairaanhoitaja 

Suuhygienisti  Laillistettu suuhygienisti 

Toimintaterapeutti  Laillistettu toimintaterapeutti 



 

        

Ylihoitaja Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto ja siihen liittyvänä terveydenhuollon ammatti-

tutkinto sekä kokemusta toimialalla   

 

3. Tutkimushenkilöstö 

 

Apuvälineasiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 

tutkinto 

 

Apuvälinehuoltaja Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Erikoistuva fyysikko Ylempi korkeakoulututkinto, jossa fysiikka tai lääketieteelli-

nen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääainee-

seen rinnastettavana kokonaisuutena 

 

Farmaseutti / osastofarmaseutti Laillistettu farmaseutti 

 

Johtava psykologi/ 

psykologi Laillistettu psykologi 

 

Johtava sosiaalityöntekijä/ 

sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuseh-

doista annetun lain mukainen koulutus sekä kokemusta 

toimialaansa kuuluvissa tehtävissä 

Kuntohoitaja Kuntohoitajan tai lähihoitajan tutkinto 

Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kuntou-

tukseen 

 

Kuntoutuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys 

kuntoutukseen 

 

Liuosvarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Lääketyöntekijä Lääkealan perustutkinto tai aikaisempi alan kouluasteinen 

tutkinto 

 

Lääkintävahtimestari Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan, perushoitajan tai 

lähihoitajan tutkinto 

 

Proviisori Laillistettu proviisori sekä kokemusta sairaalafarmasian 

alalta 

 

Puheterapeutti Laillistettu puheterapeutti 

 

Ravitsemusterapeutti Laillistettu ravitsemusterapeutti 

 



 

        

Sairaala-apteekkari Laillistettu proviisori sekä kokemusta sairaalafarmasian 

alalta 

 

Sairaalafyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 

 

Tutkimuslaborantti Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Ylifyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 

 

4. Toimistohenkilöstö 

 

Arkistopäällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, asiakirjahallin-

non ja arkistotoimen perustutkinto sekä kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja asiakirjahallin-

non ja arkistotoimen perustutkinto sekä kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Asiakaspalvelun  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

erityisasiantuntija 

  

Controller Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 

tutkinto sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa tehtä-

vissä 

 

Hallintojohtaja Oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtynei-

syys kunnallishallintoon 

 

Hallintoylihoitaja Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja siihen 

liittyvänä terveydenhuollon ammattitutkinto sekä koke-

musta toimialalla ja hallinnollisissa tehtävissä 

 

Hallintosihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Hankintapäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Henkilöstöjohtaja  Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta henkilöstöhallinnon tehtä-

vissä 

 

Henkilöstön kehittämispäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto  

 

 

Henkilöstösihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työ-

kokemus 

 

Henkilöstösuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto 



 

        

Hoidon tukipalvelujen päällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

 

ICT-asentaja Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta 

tietotekniikan alalla 

 

ICT-asiantuntija Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta 

tietotekniikan alalla 

 

ICT-kehityspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta tietotekniikan 

alalla 

 

ICT-palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Johdon sihteeri Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta 

toimialaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Johtajaylilääkäri Erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna 

olevalla lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä johtamis-

taito ja -kokemus 

 

Järjestelmäasiantuntija Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta 

tietotekniikan alalla 

 

Kehittämispäällikkö Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta toimialalla 

 

Koulutussihteeri Soveltuva ammatillinen tutkinto 

 

 

Laitehallinta-asiantuntija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

 

 

Laskentapäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

 

Laskentasihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työ-

kokemus  

 

Laskentasuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 

tutkinto ja riittävä työkokemus 

 

Materiaalipäällikkö Soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu tut-

kinto sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Osastonsihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä 

työkokemus 

 



 

        

Palkkasihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työ-

kokemus 

 

Palveluneuvoja Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Palvelussuhdepäällikkö Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta henkilöstöhallinnon toi-

mialalla 

 

Palvelusuunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Palvelutuotantojohtaja Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta sosiaali- ja 

terveydenhuollon johtamisesta erityisesti tuotantotalouden 

tai prosessien näkökulmasta  

 

Palveluvastaava Soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä lähiesimies-

koulutus ja työkokemus 

 

Potilasasiamies Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Potilasturvallisuuskoordinaattori Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto ja siihen liittyvänä terveydenhuollon ammatti-

tutkinto sekä kokemusta potilasturvallisuustyöstä 

 

Projektijohtaja Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä projektien johtamisesta 

 

Projektikoordinaattori Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä 

työkokemus 

 

Projektipäällikkö Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä 

työkokemus 

 

Projektisihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä 

työkokemus 

Ravitsemispäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaansa 

kuuluvissa tehtävissä 

Rekrytointikoordinaattori Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto sekä koke-

musta toimialaansa kuuluvissa tehtävissä  

Sairaanhoitopiirin johtaja Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä riit-

tävä hallinnollinen taito ja kokemus johtotehtävistä 

 

Sihteerityön esimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen 

tutkinto sekä riittävä lähiesimieskoulutus ja työkokemus 

 



 

        

Sihteerityön lähiesimies Soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä lähiesimies-

koulutus ja työkokemus 

 

Sopimuskoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Sote-koordinaattori Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Talous- ja tukipalvelujohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toi-

mialaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Tekninen johtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

 

 

Tietoanalyytikko Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi keskiasteen 

tutkinto sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa tehtä-

vissä 

 

Tietohallintojohtaja Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta tietotekniikan alalla 

 

Tietojärjestelmäarkkitehti Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta tie-

totekniikan alalla 

 

Tietojärjestelmäsuunnittelija Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta tie-

totekniikan alalla 

 

Tietosuojavastaava Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Tietoturvapäällikkö Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta 

tietotekniikan alalla 

 

Toimistosihteeri Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä 

työkokemus 

 

Tulosaluesihteeri Soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä työkokemus 

 

Tutkimuskoordinaattori Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto 

 

Työhyvinvointisuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto 

 

Viestintäasiantuntija Soveltuva ammatillinen tutkinto 

 

Viestintäjohtaja Yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta toimialalla 

 

Yksikön johtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja toimialalle soveltuva johta-

miskokemus 

 



 

        

5. Huoltohenkilöstö 

 

Ammattimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Asentaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Apuvälinemekaanikko Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Erikoisammattimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Hoitologistikko Soveltuva ammatillinen tutkinto ja kokemusta toimialaansa 

kuuluvissa tehtävissä 

 

Huoltoinsinööri Soveltuva teknisen koulun tai ammattikorkeakoulun tut-

kinto sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Huoltomestari Soveltuva tekninen koulutus ja kokemusta toimialaansa 

kuuluvissa tehtävissä 

 

Huoltomies Soveltuva ammatillinen koulutus tai työkokemuksella han-

kittu ammattitaito 

 

Huoltopäällikkö Soveltuva teknillisen oppilaitoksen tutkinto tai ammattikor-

keakoulun tutkinto ja kokemusta toimialaansa kuuluvissa 

tehtävissä 

 

Kahviovastaava Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus 

 

Käyttöpäällikkö soveltuva teknillisen oppilaitoksen tutkinto tai ammattikor-

keakoulun tutkinto ja kokemusta toimialaansa kuuluvissa 

tehtävissä 

 

Liinavaatevarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai työkokemuksella han-

kittu ammattitaito 

 

Palveluesimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja kokemusta toimi-

alaansa kuuluvissa tehtävissä 

Palveluohjaaja Soveltuva ammatillinen tutkinto  

 

Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta alan työn-

johtotehtävissä 

 

Pesulanhoitaja Soveltuva koulutus 

 



 

        

Rakennusinsinööri Soveltuva teknisen opiston tai ammattikorkeakoulun tut-

kinto sekä kokemusta toimialaansa kuuluvissa tehtävissä 

 

Rakennusmestari Soveltuva tekninen koulutus ja kokemusta toimialaansa 

kuuluvissa tehtävissä 

 

Rakennuspäällikkö Soveltuva teknillisen oppilaitoksen tutkinto tai ammattikor-

keakoulun tutkinto ja kokemusta toimialaansa kuuluvissa 

tehtävissä 

 

Ravitsemistyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus tai työkokemuksella han-

kittu ammattitaito 

 

Sairaalahuoltaja Soveltuva ammatillinen koulutus 

 

Sairaalainsinööri Soveltuva teknillisen oppilaitoksen tutkinto tai ammattikor-

keakoulun tutkinto ja kokemusta toimialaansa kuuluvissa 

tehtävissä 

 

Suunnitteluassistentti Soveltuva ammatillinen koulutus sekä riittävä työkokemus 

 

Sähkömestari Soveltuva tekninen koulutus ja kokemusta toimialaansa 

kuuluvissa tehtävissä 

 

Tekstiilihuoltaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai työkokemuksella han-

kittu ammattitaito 

 

Turvallisuuspäällikkö Soveltuva teknillisen oppilaitoksen tutkinto tai ammattikor-

keakoulun tutkinto ja kokemusta toimialaansa kuuluvissa 

tehtävissä  

 

Välinehuoltaja Soveltuva ammatillinen koulutus 


