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HARJAVALLAN KAUPUNGIN 

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 

 

 

0   YLEISHALLINTO 

02  HENKILÖSTÖASIAT 

 

 

  KELPOISUUSEHDOT 2013 

 

   

  Hyväksytty kaupunginvaltuusto 30.11.2005/123 §  

  Hyväksytty kaupunginvaltuusto 29.11.2006/  67 § 

   1.1.2007 alkaen 

  Hyväksytty henkilöstöjaosto 02.12.2013/34 § 

  1.1.2014 alkaen 

  Hyväksytty henkilöstöjaosto 04.02.2019 / 6 §                2019 

  Hyväksytty kaupunginhallitus 11.02.2019/ 17 § 

  11.2.2019 alkaen 

 

 

 

 

 

Kunnan johto ja hallinto 
 

Kaupunginjohtaja 

  Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä käytännön perehty-

neisyys kunnallishallintoon ja kokemusta johtotehtävistä. 
   

Hallintojohtaja 

  Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi vaaditaan 

perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, henkilöstöhallintoon ja johtotehtä-

viin. 

 

Talousjohtaja  

  Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta kunnalli-

sesta taloushallinnosta. 

 

Sivistysjohtaja 

  Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi vaaditaan pe-

rehtyneisyyttä opetus- ja sivistystoimeen sekä hallinto- ja johtotehtäviin. 

 

Tekninen johtaja 

  Virkaan soveltuva teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto, tai teknisen 

alan korkeakoulututkinto, jonka lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä tekni-

seen toimeen sekä hallinto- ja johtotehtäviin. 

 

Kaupungingeodeetti  



2 

 

  Maanmittaustekniikan koulutusohjelman mukainen diplomi-insinöörin 

tutkinto sekä maankäyttö- ja rakennus-asetuksen mukainen kaa-

vanlaatijan pätevyys sekä kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä. 

  

Perusturvajohtaja 

Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 

§:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaa-

lihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin joh-

totehtäviin on saman lain 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään  

       

soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden li-

säksi riittävä johtamistaito. Lain 3 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena 

on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suo-

ritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot 

sosiaalityössä. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä hallinto- ja johtoteh-

täviin. 

         

 

Toimistoala 

 

 

Pääkirjanpitäjä 

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

Lisäksi vaaditaan käytännön kokemusta kirjanpitotehtävissä. 

 

 

Kirjanpitäjä 

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

Lisäksi vaaditaan käytännön kokemusta kirjanpitotehtävissä. 

 

 

Maksupalvelusihteeri 

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto 

ja kokemusta toimistotehtävissä. 

 

Asianhallintasihteeri 

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto 

ja kokemusta vaativissa toimistotehtävissä. 

 

Hallintosihteeri 

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto ja 

kokemusta vaativissa toimistotehtävissä. 

 

 

Palvelusihteeri  

  Toisen asteen ammatillinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävissä. 

 
   

Palkkasihteeri  

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto 

ja kokemusta toimistotehtävissä.     
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Koulusihteeri 

Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkin-

to ja kokemusta toimistotehtävissä. 

 

 

ICT-asiantuntija  

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

 

 

ATK-tukihenkilö  

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

 

ATK-suunnittelija  

  Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

 

  

            

Sivistystoimen henkilöstö 
 

Vapaa-aikasihteeri 

Alan ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. 

 

Erityisliikunnanohjaaja 

Liikunnanohjaajan tai fysioterapeutin tutkinto, erikoistuminen erityis-

ryhmien soveltavaan liikunnanohjaukseen sekä uimaopettajan ja uinnin-

valvojan pätevyys. 

 

Liikunnanohjaaja 

Liikunnanohjaajan tutkinto tai liikunnanohjauksen perustutkinto (liikun-

taneuvoja) sekä uimaopettajan ja uinninvalvojan pätevyys. 

 

Nuoriso-ohjaaja 

Yhteisöpedagogin tutkinto, nuoriso- tai vapaa-ajanohjauksen perustutkin-

to tai muu tehtävään soveltuva tutkinto sekä kokemusta vastaavista teh-

tämistä. 

 

Etsivä nuorisotyöntekijä 

Sosiaalialan tai nuoriso- tai vapaa-ajanohjauksen tutkinto tai muu sovel-

tuva tutkinto, jonka lisäksi edellytetään nuorisoalan tuntemusta ja työko-

kemusta nuorten parissa toimimisesta. 

 

 

Kirjastotoimi 

 

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja 

 

  Virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistai-

to ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. 

 

Kirjastonhoitaja 

  Riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta. Asiantuntijatehtä-

vässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei teh-

tävän luonteesta muuta johdu. 
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Kirjastovirkailija 

  Riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta. Asiantuntijatehtä-

vässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei teh-

tävän luonteesta muuta johdu. 

 

        

Museotoimi 
 

Museojohtaja 

 Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto jonka lisäksi vaaditaan pe-

rehtyneisyyttä museon toimialaan, museologian perusopintoja, museoalan 

työkokemusta sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. 

 

 

Museonjohtaja 

 

 Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kahden vuo-

den museoalan työkokemus ja perehtyneisyys kunnallishallintoon. 

 

 

Museoamanuenssi 

 Toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suoritetut museo-

logian perusopinnot. Lisäksi edellytetään alan työkokemusta, sekä hy-

vää perehtyneisyyttä museon edustamiin toimialueisiin.   

 

Konservaattori  

  Konservaattorin tutkinto tai muu tehtävään soveltuvaksi katsottava koulu-

tus. Lisäksi edellytetään alan työkokemusta, sekä hyvää perehtyneisyyttä 

museon edustamiin toimialueisiin. 

 

Asiakaspalveluvastaava 

  Tehtävään soveltuvaksi katsottava koulutus ja alan työkokemus sekä pe-

  rehtyneisyys museon edustamiin toimialueisiin. 

 

Museomestari 

 

  Museomestarin tutkinto tai muu tehtävään soveltuvaksi katsottava koulu-

  tus. Lisäksi edellytetään alan työkokemusta, sekä hyvää perehtyneisyyttä 

  museon edustamiin toimialueisiin. 

 

 

Museoemäntä 

Tehtävään soveltuvaksi katsottava koulutus ja alan työkokemus, sekä pe-

rehtyneisyys museon edustamiin toimialueisiin. 

 

 

 

Päiväkotien kasvatushenkilöstö 
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Päiväkodinjohtaja  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

10 § 3 mom.  

 

Lastentarhaopettajan kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 
 

Varhaiskasvatuksen opettaja  

 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

7 § tai 15 §. 

 

Yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, 

johon sisältyy lastentarhaopettajan koulutus, taikka sellainen sosiaali- 

ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk), johon si-

sältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan 

suuntautuneita opintoja. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

 

Tehtävän edellyttämä korkeakoulututkinto ja sen lisäksi suoritettu so-

veltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Asetuksen mukaan (2 §) 

erityislastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuuden tuottava erikoistu-

miskoulutus on yliopistossa suoritetut erityisopettajan opinnot (A 

794/2004 19 § 1 mom. 3 kohta, A 576/1995 14 § 2 mom. tai A 

530/1978 35 §).  

 

 

Perhepäivähoitaja 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

11 §. 

 

Varhaiskasvatuksen hoitaja 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

8 § tai 16 §. 
 

 

Päiväkotiavustaja 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

8 § tai 16 §. 

 

     

 

Peruskoulujen ja lukion opetushenkilöstö 
 

  Peruskoulujen ja lukion opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sää-

detään voimassa olevan lain mukaisesti. 

         

 

Oppilashuollonohjaaja 

  Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. 
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  Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun 

asetuksen 804/92  4 §:n mukainen. 

 

 

 

Koulukuraattori 

 Soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta perusopetuksesta ja las-

ten ja nuorten kanssa työskentelystä. 

    

 

Terveydenhuollon hoitohenkilöstö 

 

 

Asumispalveluohjaaja 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 5 §:n mu-

kainen laillistettu ammattihenkilö tai laki sosiaalihuollon ammattihen-

kilöistä 8 § ja riittävä johtamistaito. 

 

Osastonhoitaja  

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 5 §:n mu-

kainen laillistettu ammattihenkilö. 

 

 

Sairaanhoitaja  

 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 5 §:n mukai-

 nen laillistettu ammattihenkilö. 

  

Perushoitaja 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §. 

  

Lähihoitaja 

     

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §. 

 

Fysioterapeutti 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 § tai 8 §. 

  

  

Sosiaalihuollon henkilöstö 
 

Vanhustyön johtaja 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § tai soveltuva korkeakoulu-

tutkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. 

 

 

Sosiaalityön päällikkö 

   

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 § ja 9 § ja riittävä johtamistai-

  to. 

 

Työllistämistoiminnan päällikkö 
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  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § tai soveltuva korkeakoulu-

  tutkinto ja riittävä johtamistaito. 

 

Avopalveluohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § tai terveydenhuollon ammat-

  tihenkilöistä annetun lain 559/94 5§ mukainen laillistettu ammattihenkilö 

  ja riittävä johtamistaito. 

 
 

 

Sosiaalityöntekijä 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §. 

 

Vastaava sosiaaliohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § 1 mom. 

 

Vastaava palveluohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 §. 

 

Sosiaaliohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § 1 mom. 

 

Perhetyönohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § 1 mom. 

 

Koulukuraattori 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § 1 mom.  

 

Oppilashuollon ohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § 1 mom. 

 
  

Perhetyöntekijä 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §. 

 

 

Työpajaohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § tai soveltuva sosiaalialan tut-

  kinto. 

 

Ohjaaja 

 

  Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § tai soveltuva sosiaalialan tut-

  kinto. 
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Ruokapalveluhenkilöstö 

        

Ruokahuolto- ja  

siivouspäällikkö  Suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto tai suurtalouden työnjohdol-

linen opintolinja tai vähintään vastaavantasoinen koulutus sekä siivous-

alan työnjohdollinen tutkinto tai vastaava alan tutkinto. 

 

Ravitsemisesimies 

Suurtalousesimiehen tutkinto tai vähintään vastaavantasoinen koulutus. 

 

Keittäjä 

Ravitsemisalan peruskoulutus. 

        

Ravitsemistyöntekijä 

Ravitsemisalan perustutkinto, peruskoulutus tai ravitsemisalan opin-

not/koulutus. 

 

 

Siivous-, pesula- ja taloustehtävät 
 

Ruoanjakaja-siivooja 

Alan peruskoulutus. 

 

Laitoshuoltaja 

Alan peruskoulutus. 

 

 

Muiden alojen peruspalvelutehtävät 
 

Koulunkäynninohjaaja 

 

  Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai koulunkäynnin ja aamu- ja il-

tapäivätoiminnan ammattitutkinto tai toisen asteen sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto.           

 

Tekninen henkilöstö 
 

Talonrakennusinsinööri 

Ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennustekniikan insinöörin tutkinto 

sekä kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä. Lisäksi kelpoisuusehtona 

on maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräämä rakennustarkastajan päte-

vyys. 

      

 

Ympäristöinsinööri 

  Talonrakennusinsinöörin AMK-tutkinto tai vastaava AMK-tutkinto ja pe-

rehtyneisyys rakennusvalvontaan, ympäristönsuojelun toimialaan ja hal-



9 

 

lintotehtäviin sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen kunnan 

rakennusvalvontaviranomaisen pätevyys. 

 

 

Vesihuoltoteknikko 

  Tehtävään soveltuva koulutus ja käytännössä hankittu kokemus. 

        

 

Työnjohtaja 

  Tehtävään soveltuva koulutus sekä kokemusta työnjohtotehtävissä. 

 

         

 

Maanmittausinsinööri 

 

 Maanmittausinsinöörin AMK-tutkinto tai maanmittausteknikon tutkin-

  to sekä kokemusta maanmittausalan työtehtävistä.    

 

 

Kiinteistörekisterinhoitaja  

  Tonttikirjanhoitajan tai kiinteistörekisterinhoitajan tutkinto sekä riittävä 

perehtyneisyys virkaan kuuluvissa tehtävissä. 

 

 

Kartanpiirtäjä 

  Kartanpiirtäjän tai kartoittajan ammattitutkinto tai maanmittausalan perus-

tutkinto sekä kokemusta kartanpiirtäjän tehtävissä. 

        

 

Mittausmies  

  Tehtävään soveltuva koulutus ja käytännössä hankittu kokemus. 

 

 

Laitosmies 

Tehtäviin soveltuva ammattitutkinto ja riittävä käytännön kokemus toi-

meen liittyvistä tehtävistä. 

 

 

Kiinteistönhoitaja  

Riittävä perehtyneisyys kiinteistöjen, laitteiden ja kojeiden huolto-, asen-

nus- ja korjaustehtäviin. 

        

 

Erikoisammattimies  

  Tehtävään soveltuva koulutus sekä riittävä perehtyneisyys vesihuollon 

laitteiden ja kojeiden huolto-, asennus- ja korjaustehtäviin. 

    

 

Puutarhuri 

  Tehtävään soveltuva toisen asteen perustutkinto. 

       

 

Ammattimies 
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  Tehtävään soveltuva koulutus tai käytännössä hankittu kokemus. 

 

 

Urheilulaitosmestari  

  Liikuntapaikkojen hoitajan tutkinto sekä kokemusta urheilu- ja liikunta-

suorituspaikkojen ja -alueiden hoidossa ja kunnostuksessa.  

 

 

 

Harjavallan kaupungin virkoihin ja toimiin aiemmat kelpoisuusehdot täyttävät kaupungin palveluk-

sessa olevat ovat jatkossakin kelpoisia kyseisiin tehtäviin. 

 


