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§ 1040
Terveyskeskuksen esitys kahden työsuhteen muuttamisesta viraksi

HEL 2012-011806 T 01 01 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.    

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Terveyskeskuksen esitys 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 1.10.2012 lukien seuraavat 
terveyskeskuksen työsuhteiset tehtävät viroiksi nimikkeen ja palkan 
pysyessä muuttumattomina:     

Terveyskeskuslääkäri (vakanssinumero 024039), tehtäväkohtainen 
palkka 4 409, 73 euroa / kk. 

Osastonlääkäri (vakanssinumero 029042), tehtäväkohtainen palkka 4 
208,98 euroa / kk.

Esittelijä

Terveyskeskus on esittänyt kaupunginsairaalan kotihoidossa olevan 
terveyskeskuslääkärin ja Malmin päivystysyksikössä olevan 
osastonlääkärin työsopimussuhteiden muuttamista viroiksi. Virat ovat 
tarpeen, koska potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon 
lähettäminen on julkisen vallan käyttöä ja tällaisesta toimenpiteestä 
päättäminen kuuluu virkasuhteisen lääkärin tehtäväksi. 
Terveyskeskuksen esitys on liitteenä.        

Tahdosta riippumattomasta hoidosta määrätään mielenterveyslaissa. 
Henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen 
sairaalahoitoon, jos hän on psyykkisen sairauden vuoksi hoidon 
tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti 
pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen tai 
muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja jos mitkään muut 
mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.    
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Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen 
perustamisesta, lakkauttamisesta ja työsuhteisten tehtävien 
muuttamisesta viroiksi.    

Henkilöstökeskus on antanut asiasta päätöshistoriaan sisältyvän 
lausunnon ja todennut, että sillä ei ole huomautettavaa. 
Henkilöstökeskus on kuitenkin suositellut, että päätös tulee voimaan 
päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden alussa.  

Terveyskeskuksesta saadun tiedon mukaan muutettavilla työsuhteisilla 
vakansseilla ei ole tällä hetkellä haltijoita, joten erillisiä suostumuksia 
virkaan siirtymiseen ei ole hankittu. Henkilöstökeskuksen lausuntoon 
viitaten järjestely esitetään tehtäväksi 1.10.2012 lukien.      

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Terveyskeskuksen esitys 

Tiedoksi

Terveyskeskus
Henkilöstökeskus

Päätöshistoria

Henkilöstökeskus 5.9.2012

HEL 2012-011806 T 01 01 00

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen 
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Uuden viran perustamisesityksen 
tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai liikelaitoksen päällikkö. 
Samoin menetellään, jos työsuhteinen tehtävä halutaan muuttaa 
viraksi. Jos tehtävä ei ole avoinna, sen haltijalta on saatava kirjallinen 
suostumus virkaan siirtymiseen. Sama viranomainen, joka tekee viran 
perustamisesityksen, esittää viran lakkautettavaksi.

Henkilöstökeskuksella ei ole huomauttamista terveyskeskuksen 
esitykseen vakanssijärjestelyistä ja työsuhteen muuttamisesta viraksi. 
Henkilöstökeskus suosittelee, että päätös tulee voimaan päätöksen 
tekemistä seuraavan kuukauden alussa.
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Lisätiedot
Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957

anna.kare(a)hel.fi


