
Konserni- ja 
strategiapalvelut 

Työtehtävät Virka vai toimi Kelpoisuus 

Henkilöstöpalvelut    

Palvelussuhdepäällikkö Palvelussuhdepäällikkö toimii johdon ja 
esihenkilöiden tukena palkka-, palvelussuhde- ja 
työnantajatehtävissä sekä muutosjohtamisessa. 
Tehtäviin kuuluvat virka- ja työehtosopimusten laaja-
alaiset tulkinnat, ohjeistukset ja linjaukset, 
päätösten valmistelu sekä koulutus- ja 
tiedotustehtäviä.  

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä 
henkilöstöasioihin. Eduksi katsotaan myös kunnallisten 
virka- ja työehtosopimusten sekä sosiaali- ja 
terveystoimen tuntemus. Kielitaitovaatimuksena on 
yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että 
kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen 
taito.  

Hallintopalvelut    

Hankintapäällikkö Hankintapäällikön asiantuntijatehtäviin kuuluvat 
hankintojen asiantuntijapalvelut ja kilpailuttaminen 
sekä hankintojen johtaminen ja kehittäminen. 
Hankintapäällikkö vastaa kilpailutusten 
koordinoimisesta ja ohjaa yksiköitä 
hankintaprosesseissa näiden hankinta-asioissa 
yhdessä hankinta-asiantuntijan kanssa. 
Hankintapäällikkö toimii hankinta-asiantuntijan 
esihenkilönä ja hallintojohtajan sijaisena. 
Hankintapäällikkö toimii Cloudia-
hankintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja vastaa 
sopimushallinnasta. Hankintapäällikkö toimii 
virkasuhteessa.  
 
Hankintapäällikkö vastaa yhteishankintojen ja 
konsernihallinnon hankintojen valmistelusta ja 
kilpailuttamisesta. Tehtäviin kuuluu sopimushallinta, 
hankintatoimen kehittäminen ja hankintoihin 
liittyvien investointisuunnitelmien laadinta ja 
talouden seuranta.  
 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään laajaa 
perehtyneisyyttä johtamaansa vastuualueeseen 
(julkiset hankinnat). Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on 
kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset 
katsotaan eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.  

Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö toimii hallinnon 
sihteeripalveluiden, tiedonhallinnan sekä 
arkistotoimen vastuuhenkilönä sekä 
sihteeripalvelujen, tiedonhallinnan ja arkistotoimen 
palveluista vastaavien esihenkilönä. Hallintopäällikkö 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
edellytetään laajaa perehtyneisyyttä johtamaansa 
vastuualueeseen. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksensa on 



toimii hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmä 
CaseM pääkäyttäjänä ja vastaa järjestelmän 
käyttöönotosta ja koulutuksesta.  
 

kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset 
katsotaan eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

Lakimies Lakimies vastaa laajasti hyvinvointialueen 
yleishallinnon oikeudellisista tehtävistä liittyen 
hallinnollisiin prosesseihin, asiakirjahallintoon ja 
tietosuojaan. 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
edellytetään laajaa perehtyneisyyttä vastuualueeseen.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.  

Kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikön asiantuntijatehtäviin kuuluvat 
tilamuutosten, kunnossapito- ja toiminnallisten 
muutostöiden suunnittelu ja suunnittelun sekä 
toteutuksen valvonta yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Lisäksi kiinteistöpäällikkö vastaa 
vartijapalveluista, kiinteistöjen hallinnasta ja 
hoidosta, tarvittavista kiinteistöpalveluista, 
henkilöstön sijoittumisesta toimitiloissa ja tilojen 
käyttöasteen seurannasta, tilatehokkuudesta sekä 
tilatarpeen arvioinnista pitkällä aikavälillä. 
Kiinteistöpäällikkö toimii Maakuntien Tilakeskuksen 
hallinnoiman Modulo-järjestelmän pääkäyttäjänä ja 
ylläpitää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tietoja 
järjestelmässä.    

Kiinteistöpäällikkö solmii Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen edustajana vuokrasopimukset 
kuntien kanssa ja koordinoi tilojen 
vuokraamista/hankintaa kunnilta vuokrattavien 
toimitilojen siirtymäkauden (3+1 vuotta) jälkeen. 
Kiinteistöpäällikkö vastaa uudisrakennus- ja 
peruskorjauksiin liittyvistä käyttäjän tehtävistä, 
näihin liittyvistä investointiesityksistä ja talouden 
seurannasta. Kiinteistöpäällikkö valmistelee 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
edellytetään laajaa perehtyneisyyttä johtamaansa 
vastuualueeseen. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksensa on 
kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset 
katsotaan eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 



kiinteistöihin/toimitiloihin liittyvät asiat 
päätöksentekoa varten.  

 

Puhtaanapitovastaava Hyvinvointialueen siivouksen ja puhtaanapidon 
järjestäminen ja toimii yksiköiden puhtaanapidosta 
vastaavien esimiehenä 
Neuvottelee ja valmistelee tehtäväalueensa 
sopimukset 
 

Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään 
perehtyneisyyttä kyseiseen alueeseen. Lisäksi 
kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus 
esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset katsotaan 
eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

Ruokapalveluvastaava Hyvinvointialueen ruokahuollon järjestäminen ja hän 
toimii yksiköiden ruokahuollosta vastaavien 
henkilöiden esimiehenä 
Neuvottelee ja valmistelee tehtäväalueensa 
sopimukset 
 

Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään 
perehtyneisyyttä kyseiseen alueeseen. Lisäksi 
kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus 
esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset katsotaan 
eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

Talouspalvelut    

Laskentapäällikkö Laskentapäällikkö toimii laskentasihteereiden ja 
toimistosihteerin esihenkilönä. Vastaa ulkoisesta 
laskennasta, investointisuunnitelman laadinnasta, 
konsernin talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä 
tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen 
laadinnasta.  Huolehtii maksuvalmiudesta sekä 
taloushallinnon sopimuksista. Vastaa 
myös taloushallinnon eri ohjeistuksista ja niiden 
tiedottamisesta sekä taloushallinnon kehittämisestä. 
 

Virka Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
edellytetään laajaa perehtyneisyyttä johtamaansa 
vastuualueeseen. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksensa on 
kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset 
katsotaan eduksi.  
Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

    

Sisäinen tarkastaja Hyvinvointialuelain (611/2021) määrittelemiä 
tarkastus- ja arviointitoimijoita ovat 
hyvinvointialueella tarkastuslautakunta, 

Virka Soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään 
laajaa perehtyneisyyttä kyseiseen alaan.  



tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus. Valtiontalouden 
tarkastusviraston tarkastustehtävä (VTV-lain 2 §:n 
muutos 660/2021) kattaa kaikkien 
hyvinvointialueiden taloudenhoidon valtion 
rahoituksen osalta. 
 
Hyvinvointialuelain 51 §:n mukaan aluehallituksen 
tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton 
sisäinen tarkastus. Laissa todettua 
riippumattomuutta tukee sisäisen tarkastuksen 
asemointi aluehallituksen alaisuuteen. 
 
Sisäinen tarkastus tekee työtään ensisijaisesti 
aluehallitukselle ja hyvinvointialueen johtajalle, 
tukien hyvinvointialueen hallitusta ja ylintä johtoa 
tavoitteiden saavuttamisessa  

• tarjoamalla järjestelmällisen 
lähestymistavan hyvinvointialuekonsernin 
riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja 
hallintoprosessien tuloksellisuuden 
arviointiin ja kehittämiseen.  

• arvioimalla, tarkastamalla ja varmentamalla 
riskiperusteisesti hyvinvointialuekonsernin 
sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja 
konsernivalvonnan riittävyyttä ja 
tuloksellisuutta. 

• antamalla suosituksia niiden kehittämiseksi 
 
 

Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

 


