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§ 124
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen

HEL 2014-002260 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee ottaa lääketieteen lisensiaatti 
Leena Turpeisen sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen johtajan virkaan 1.5.2014 lukien 6507,90 euron 
suuruisen tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.  

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu 
hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Kaupungin 
työterveyskeskuksen antama selvitys on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Virka on ollut haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä (eRekry) ja työ- ja elinkeinotoimiston 
rekrytointijärjestelmässä (Mol) 10. - 31.1.2014 sekä julkisesti 
haettavana 12.1.2014 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
ja 15.1.2014 Metro-lehdessä, Helsingin Sanomissa ja 
Hufvudstadsbladetissa ja 17.1.2014 Lääkärilehdessä.

Johtosäännön 19 §:n 2 momentin mukaan viraston henkilökunnalta 
vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, 
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mitä erikseen on säädetty tai määrätty. Psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva 
tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä 
johtamistaito ja alan johtamiskokemus. Kielitaitovaatimuksena on 
suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito.           

Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimisto sijoittuu terveys- ja 
päihdepalvelujen osastolle. Psykiatria- ja päihdepalveluihin kuuluu neljä 
alueellista psykiatria- ja päihdekeskusta sekä psykiatrian ja 
päihdehuollon erityispalvelut. Auroran sairaala muodostaa psykiatrisen 
sairaanhoidon keskuksen. Lisäksi psykiatria- ja päihdepalveluihin 
kuuluu asumisen tuen yksikkö, joka vastaa mielenterveys- ja 
päihdetyön asumispalveluista. Toimistossa on 1400 työntekijää ja 
budjetti 163 miljoonaa euroa. Tehtävänä on toimiston henkilöstön, 
talouden ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Esittelijä toteaa, että virkaa täytettäessä tulee varsinaisten 
kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 
§:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.   

Yhteenveto viranhakijoista on esityslistan liitteenä. Hakuilmoitus on 
oheismateriaalina. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää psykiatria- ja päihdepalvelujen 
johtajan virkaan ottamisesta Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön 20 §:n mukaisesti.   

Virkaa haki hakuajan kuluessa 17 henkilöä. Kaikilla hakijoilla oli 
vaadittu kelpoisuus. Haastateltavien valinnassa painotettiin 
johtamisosaamisen lisäksi sosiaali- ja terveysalan tuntemusta ja kykyä 
johtaa muutosta. Haastattelijoina olivat sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikkö, terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö ja 
henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikkö sekä sihteerinä 
henkilöstöhankintapäällikkö.            

Haastatteluun kutsuttiin seuraavat seitsemän hakijaa: **********

Haastattelun perusteella Psycon Oy:n henkilöarviointiin valittiin hakijat  
********** ja Turpeinen Leena.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on toiminut 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtavana ylihoitajana 
vuodesta 2004 alkaen. Sitä ennen hän oli ylihoitajana Peijaksen 
sairaalassa vuonna 2000 ja Hyksin psykiatrian tulosyksikön hoitotyön 
johtajana vuosina 2001- 2004.  
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********** on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri. Tällä hetkellä 
hän toimii aluehallintoylilääkärinä Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Sitä ennen hän on toiminut Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin ylilääkärinä vuosina 2011- 2013 ja Jyväskylän 
kaupungin ylilääkärinä vuosina 2007- 2010. Apulaisylilääkärin 
tehtävissä hän on toiminut Jyväskylän kaupungissa vuosina 2006- 
2007 ja Korpilahti-Muuramen kuntayhtymän palveluksessa vuosina 
2004- 2006.

********** on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja on toiminut 
Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana vuodesta 2010 
alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Loviisan kaupungin 
perusturvajohtajana vuosina 2008- 2010, Vantaan kaupungin 
ehkäisevän päihdetyön yksikön johtajana vuosina 2007- 2008, 
Alajärven kaupungin palvelujohtajana vuosina 2005- 2007 ja 
Virolahden kunnan perusturvajohtajana vuosina 2003- 2005.

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on aloittanut 
Kouvolan kaupungin sairaalan johtajana vuonna 2013. Sitä ennen hän 
on toiminut liiketoimintajohtajana Silmäasema konsernissa vuosina 
2010- 2012 ja palvelualuejohtajana Helsingin Diakonissalaitoksella 
vuosina 2002- 2010.

********** on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
psykiatria- ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkönä. Hänellä on 
pitkä ura Helsingin kaupungilla, apulaislääkärinä vuosina 1978- 1980, 
apulais-/osastonlääkärinä vuosina 1982- 1986, apulaisylilääkärinä 
vuosina 1986- 1991 ja ylilääkärinä vuosina 1991- 2012.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Hyksin Jorvin sairaalassa ylilääkärinä. Sitä 
ennen hän oli Helsingin terveyskeskuksen psykiatriayksikön johtava 
ylilääkäri vuosina 2009- 2012 ja samassa yksikössä ylilääkärinä 
vuosina 2002- 2008. Lisäksi hän on toiminut psykiatrina Helsingin, 
Vantaan, Espoon, Kirkkonummen ja Lohjan psykiatrisessa 
avohoidossa ja sairaalalääkärinä psykiatrian alalla Nikkilän, Hesperian, 
Kellokosken, Peijaksen, Jorvin, Paloniemen ja Auroran sairaaloissa.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
johtajapsykiatrina. Sitä ennen hän toimi Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksen ylilääkärinä vuosina 2008- 2012. Vaasan 
keskussairaalassa hän toimi ylilääkärinä vuosina 1999- 2008 ja 
osastonlääkärinä vuosina 1995- 1998. Lisäksi hän toimi Tampereen 
yliopistollisen sairaalan apulaislääkärinä vuosina 1998- 1999.
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Kaikilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan 
kuuluvalla osa-alueella. Hakijoista ********** on vahva psykiatrian 
johtamisen osaaminen. 

********** koostuu ylihoitajan tehtävistä. 

********** työkokemus on pääosin yksityiseltä sektorilta ja 
asumispalvelujen johtamisesta. 

********** on monipuolinen kokemus usean eri kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen johtamisesta.

Haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella Leena Turpeinen täytti 
parhaiten psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan valittavalta 
edellytetyt vaatimukset.

Esittelijä katsoo hakemuksen, työkokemuksen, haastattelusta ja 
henkilöarvioinnista sekä hakijan toiminnasta muutoin saadun tiedon 
perusteella, että Leena Turpeinen täyttää parhaiten tehtävän 
menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. Leena 
Turpeisella on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaalialan erilaisista 
johtamistehtävistä. Hänellä on tehtävän edellyttämää aloitekykyä, 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta laaja-alaiseen toiminnan ja 
muutoksen johtamiseen sekä kykyä nähdä ja suunnitella toimintaa 
kokonaisuutena. 

Viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin 
nimitysperusteisiin, työkokemukseen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan tuntemukseen, haastattelussa ja 
henkilöarvioinnissa ilmenneisiin seikkoihin viitaten, esittelijä katsoo, 
että Leena Turpeinen on sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja 
päihdepalvelujen johtajan virkaan parhaiten soveltuva. 

Hakemusasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat 
kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakijoista

Oheismateriaali
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1 Sanomalehti-ilmoitus, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan virka.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Muut hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Tiedoksi

Terveys- ja päihdepalvelut
Taloushallintopalvelu


