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Talouden toteuma
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Tehtäväalueiden sitovat määrärahat toteutunut 
Avoterveydenhuollon ylitystä 2000€
Koti- ja sairaalapalvelut ylitystä 12 000€
Erityispalvelut alitusta 119 000€
Yleishallinto ja talous alitusta 236 000€
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Hoitotakuu
• Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin 

vastaanotolla terveysasemittain
• Keskimääräinen odotusaika 12/2019 (päivitetty 10.1.2020)
• Harjavalta 13,4 päivää

Kokemäki 13,7 päivää
Nakkila 11,5 päivää
Eurajoki 5,4 päivää
Luvia 6,2 päivää

• Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun 
terveydenhuollossa terveysasemittain

• Keskimääräinen odotusaika 12/2019 (päivitetty 10.1.2020)

Harjavalta 3 kuukautta
Kokemäki 3 kuukautta
Nakkila 3 kuukautta
Eurajoki 3 kuukautta
Luvia 3 kuukautta
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KELPOISUUSLUETTELO

Hintun Nimike Kelpoisuusehdot

01TOI060  arkistosihteeri           

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

01ICT060  atk-tukihenkilö           

atk-alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen 

ammatillinen tutkinto

03HOI030  audionomi                 

laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja audionomin 

erikoistumisopinnot

L1TK2000  avohoidon ylilääkäri     

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä

03HOI030  diabeteshoitaja           

laillistettu sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto 

täydennettynä diabeteshoitotyön jatko-opinnoilla ja vuosittaisilla 

täydennyskoulutuksilla 

03HOI030  fysioterapeutti           

fysioterapeutin tutkinto sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 

fysioterapeutin tehtävään

01TOI060  hallintosihteeri          

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

03HOI040  hammashoitaja             

hammashoitajan tai lähihoitajan (suuntautumisalueena suun 

tervevydenhoito) tutkinto

04PER010  henkilökohtainen avustaja 

vähintään hoiva-avustajan koulutus tai henkilökohtaisen avun 

tutkinto

99TAE010 henkilöstöpäällikkö       soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

50102014 huoltomestari 

soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi 

teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai 

ammatillisen korkea-asteen tutkinto

01ICT060  IT-asiantuntija           

atk-alan ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi atk-

alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

03HOI040  jalkahoitaja              

terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto täydennettynä 

riittävillä jalkojenhoidon opinnoilla

Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja 

toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Esimiesasemassa olevilta 

edellytetään kelpoisuusehdon lisäksi riittävää hallinnollista työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka 

sitä ei olisi erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa 

mainita myös mitä muuta työn/viran hoitaminen edellyttää.



KELPOISUUSLUETTELO

Hintun Nimike Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja 

toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Esimiesasemassa olevilta 

edellytetään kelpoisuusehdon lisäksi riittävää hallinnollista työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka 

sitä ei olisi erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa 

mainita myös mitä muuta työn/viran hoitaminen edellyttää.

99999999 johtava erikoispsykologi

erikoispsykologin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain  mukainen laillistus psykologin tehtävään 

99TAE020 johtava hoitaja

alansa ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 

04SOS04A  johtava sosiaalityöntekijä

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

sosiaalityöntekijän kelpoisuus 

L1TK2000  johtava ylilääkäri       

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus erikoislääkärin tehtävissä tai lupa toimia soveltuvan alan 

erikoislääkärin tehtävissä

06RUO05A  kokki                     

ruokapalvelujen ammattitutkinto (aik. kokin ammattitutkinto) 

tai -koulutus 

L1TK2000  koti-ja laitoshoidon ylilääkäri

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus erikoislääkärin tehtävissä tai lupa toimia soveltuvan alan 

erikoislääkärin tehtävissä

99TAE020 kuntayhtymän johtaja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 

03HOI040  kuntohoitaja              

kuntohoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto 

kuntoutukseen/kuntoutumiseen suuntautuen (tehtävään valitun 

ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti)

04SOS050  kuntoutusohjaaja          kuntoutusohjaajan ammattikorkeakoulututkinto

04SOS050  kuntoutussuunnittelija    tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

04PER010  laitoshuoltaja            toimitilahuoltajan/laitoshuoltajan ammattitutkinto

01TOI060  laskentasihteeri          

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi) 



KELPOISUUSLUETTELO

Hintun Nimike Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja 

toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Esimiesasemassa olevilta 

edellytetään kelpoisuusehdon lisäksi riittävää hallinnollista työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka 

sitä ei olisi erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa 

mainita myös mitä muuta työn/viran hoitaminen edellyttää.

04SOS04A  lastenvalvoja             

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

sosiaalityöntekijän kelpoisuus  tai muu tehtävään soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto 

03HOI040  lähihoitaja               

apuhoitajan, perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto (tehtävään 

valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 

mukaisesti)

03HOI020  osastonhoitaja            

ammattikorkeakoulututkinto/opistoasteen tutkinto 

täydennettynä hallinnon opinnoilla sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus

L1TK5200  osastonlääkäri           

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä

03HOI040  osastonsihteeri           

soveltuva väh. opistotasoinen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto

01TOI060  palkkasihteeri            

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

01TOI060  palvelusihteeri           

soveltuva väh. opistotasoinen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto

03HOI040  perushoitaja              

apuhoitajan, perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto (tehtävään 

valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan 

mukaisesti)

03HOI040  potilastietojärjestelmävastaava

soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuollon 

ammattillinen perustutkinto

03HOI030  psykiatrinen sairaanhoitaja

laillistettu sairaanhoitajan tutkinto täydennettynä riittävillä 

mielenterveys- ja päihdetyön opinnoilla

99999999 psykologi                 

psykologin tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain mukainen laillistus psykologin tehtävään

99999999 puheterapeutti            

puheterapeutin tutkinto sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 

puheterapeutin tehtävään



KELPOISUUSLUETTELO

Hintun Nimike Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja 

toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Esimiesasemassa olevilta 

edellytetään kelpoisuusehdon lisäksi riittävää hallinnollista työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka 

sitä ei olisi erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa 

mainita myös mitä muuta työn/viran hoitaminen edellyttää.

06RUO05B  ravitsemistyöntekijä      ravitsemisalan peruskoulutus tai muu vastaava alan koulutus

06RUO020  ruokapalveluesimies       

restonomin tai suurtalousesimiehen tutkinto tai väh. 

vastaavantasoinen koulutus 

03HOI030  sairaanhoitaja            

sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 

sairaanhoitajan tehtävään

50102014 siivoustyön ohjaaja

siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto tai siivousalan 

työnjohdollinen tutkinto

04SOS050  sosiaaliohjaaja           

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain  mukainen 

kelpoisuus

04SOS04A  sosiaalityöntekijä        

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

sosiaalityöntekijän kelpoisuus 

03HOI040  sovellusneuvoja

soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuollon 

ammattillinen perustutkinto

03HOI030  suuhygienisti             

erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistin 

tutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukaisesti

01TOI060  taloussihteeri            

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

03HOI030  terveydenhoitaja          

terveydenhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus 

terveydenhoitajan tehtävään

L2TH5100  terveyskeskushammaslääkäri

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia erikoishammaslääkärin tehtävissä

L2TH5200  terveyskeskushammaslääkäri

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä

L1TK5200  terveyskeskuslääkäri     

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä



KELPOISUUSLUETTELO

Hintun Nimike Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja 

toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Esimiesasemassa olevilta 

edellytetään kelpoisuusehdon lisäksi riittävää hallinnollista työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka 

sitä ei olisi erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa 

mainita myös mitä muuta työn/viran hoitaminen edellyttää.

L1TK6100  terveyskeskuslääkäri     

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä

01TOI060  toimistonhoitaja          

soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai 

liiketalouden perustutkinto (merkonomi) 

03HOI030  työfysioterapeutti        

laillistettu fysioterapeutin tutkinto täydennettynä 

työterveyshuoltoon pätevöittävällä koulutuksella

03HOI030  työterveyshoitaja         

laillistettu terveydenhoitajan tutkinto täydennettynä 

työterveyshuoltoon pätevöittävällä koulutuksella

08PER070  varastonhoitaja           tehtävään soveltuva koulutus 

04PER010  välinehuoltaja            välinehuoltajan ammattitutkinto

L2TH6100  ylihammaslääkäri         

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen 

laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa 13.2.2020 olevat henkilöt ovat kelpoisia ko. toimeen 

em. kelpoisuusvaatimusten muutoksista huolimatta.

Kuntayhtymän johtaja tarkistaa tarvittaessa viran/toimen kelpoisuusvaatimukset viran/toimen auki julistamisen 

yhteydessä.




