
Toimi Työtehtävät Kelpoisuus Palkka €/kk Siirtyvä 
henkilö/rekrytointi 

TKKIO 
erityisasiantuntija x 2 

1. kehittämisen ja 
tutkimuksen 
erityisasiantuntija: 
palveluiden 
kehittämisen tuki, 
kehittämistarpeet, 
tutkimuslupien 
koordinointi 

2. Osaamisen 
kehittämisen ja 
koulutuksen 
erityisasiantuntija: 
osaamiskeskusyhteis-
työ, oppilaitos- ja 
yliopistoyhteistyö, 
osaamiskartoitukset 
yhteistyössä HR 
kanssa 

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

3194,38 €/kk Rekrytointi 

Asiantuntija x 3   Palvelujohtajien työn tuki, 
tiedon tuottaminen 
johdon tueksi, palveluiden 
kehittämisen tuki 

 sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Siirtyvät 
suunnittelijat x 3 

Hankejohtaja Hankerahoitusten haku, 
hankekokonaisuuden 
hallinta, kehitys ja 
innovaatiot, 
hankeraportointi, 
hanketyöntekijöiden 
esihenkilö 

 sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Määräaikaisena 
siirtyvä 

Hankekoordinaattori Hankekokonaisuuden 
hallinta, kehitys ja 
innovaatiot, 
hankeraportointi, 
hankehenkilöstön tuki 

 sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Määräaikaisena 
siirtyvä 

Hankesihteeri Hankkeiden 
maksatushakemusten 
koonti, hankkeiden 
kirjanpito, laskujen 
asiatarkastus ja tiliöinti 

 sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Määräaikaisena 
siirtyvä 

Projektisuunnittelija/-
koordinaattori x 20  

Teemakohtaiset vastuut, 
työryhmien vetovastuu, 
kehittämistyön 
koordinointi, 
osallistaminen, raportointi 

 sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Määräaikaisena 
siirtyvät 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
erityisasiantuntija 

Yhdyspintaverkostot, 
alueellisen hyte-työn 
koordinointi, 
hyvinvointisuunnitelman 
ja -kertomuksen 
koordinointi, HUS alueen 
hyte-yhteyshenkilö 

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

3425,99 €/kk Rekrytointi 

Ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori 

  sama palkka kuin 
aikaisemmin, 
siirtyy 
liikkeenluovutuksella 

Määräaikaisena 
siirtyvä 
 
 
 
 



 
 

Järjestötyön ja 
osallisuuden 
koordinaattori 

Järjestöyhteistyön ja 
osallisuuden koordinointi, 
avustukset 

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

3194,38 €/kk 

 

Rekrytointi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakas- ja 
potilasturvallisuuden 
erityisasiantuntija 

Asiakas- ja 
potilasturvallisuuden 
kehittäminen, sosiaali- ja 
potilasasiamiespalvelut, 
kansalliset ja HUS-alueen 
kehittämistyöryhmät 

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

3194,38 €/kk Rekrytointi 

Valvonta- ja 
laatupäällikkö 

Laatutyö, valvonta ja 
omavalvonta, 
laatujärjestelmän 
käyttöönotto 

soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto 
 
Edellytetään kokemusta 
esihenkilötyöstä 
 
Kielitaitovaatimuksena 
on yhden kotimaisen 
kielen hyvä taito sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti ja toisen 
kotimaisen kielen hyvä 
suullinen taito.  
 

5000,00 €/kk Rekrytointi 

Valvonnan ja laadun 
erityisasiantuntijat x 3 
(perhe- ja 
sosiaalipalvelut, 
terveyspalvelut, 
ikääntyneiden palvelut) 

Ennalta ilmoitettu 
valvonta, ilmoitukset ja 
luvat, tarkastustoiminta, 
reaktiivinen valvonta, 
asiakas- ja 
potilasturvallisuuden 
järjestelmät, prosessit ja 
omavalvonta 

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

3194,38 €/kk Rekrytointi 

 

 

     

  

   


