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§ 136
Eron myöntäminen terveysasemien johtajalääkärille ja viran haetta-
vaksi julistaminen

HEL 2018-004592 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mu-
kaisesti myöntää lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Olli Huuskosel-
le eron 21.5.2018 lukien terveysasemien ja sisätautien poliklinikan joh-
tajalääkärin virasta. Samalla lautakunta päätti, että terveysasemien ja 
sisätautien poliklinikan johtajalääkärin virka (vakanssinumero 026709) 
julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa 
laillistettu lääkäri ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikois-
lääkärin tutkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen 
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
Terveysasemien ja sisätautien poliklinikan johtajalääkärin virka kuuluu 
kokonaispalkkausjärjestelmään. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä ylilääkäri, erikois-
lääkäri Kristian Siekkisen hoitamaan terveysasemien ja sisätautien joh-
tajalääkärin avoinna olevaa virkaa 21.5.2018 lukien siihen saakka, kun-
nes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksel-
lä kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka.

Käsittely

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että haettavaksi julistet-
tavan viran tutkintovaatimukseksi korjattiin Suomessa laillistettu lääkäri 
ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää lääketieteen lisensiaatti, 
erikoislääkäri Olli Huuskoselle eron 21.5.2018 lukien terveysasemien ja 
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sisätautien poliklinikan johtajalääkärin virasta. Samalla lautakunta päät-
ti, että terveysasemien ja sisätautien poliklinikan johtajalääkärin virka 
(vakanssinumero 026709) julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuusvaa-
timuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävis-
sä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suulli-
nen ja kirjallinen taito. Terveysasemien ja sisätautien poliklinikan johta-
jalääkärin virka kuuluu kokonaispalkkausjärjestelmään. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä ylilääkäri, eri-
koislääkäri Kristian Siekkisen hoitamaan terveysasemien ja sisätautien 
johtajalääkärin avoinna olevaa virkaa 21.5.2018 lukien siihen saakka, 
kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä pää-
töksellä kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka. 

Esittelijän perustelut

Terveysasemien ja sisätautien poliklinikan johtajalääkäri Olli Huusko-
nen on 20.4.2018 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja 
terveyslautakunta myöntäisi hänelle eron terveysasemien ja sisätautien 
poliklinikan johtajalääkärin virasta 21.5.2018 lukien. Hakemus on näh-
tävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. 

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättymisestä 
päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


