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2 §
Herttoniemen terveysaseman terveyskeskuslääkärin viran 
täyttäminen,  työavain 45-318-15

HEL 2015-006127 T 01 01 01 01

Päätös

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella 
lääketieteenlisensiaatti Essi Puolakan Helsingin kaupungin 
palvelukseen terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssi 023471 
toimintayksikkö 396120, työpiste 302200) 1.7.2015 lukien 2777,06 
euron tehtävä-kohtaisen palkan mukaan (Hinnoittelutunnus LSPS4000) 
viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei 
aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes Essi Puolakan terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Herttoniemen terveysaseman virkaa on hoidettu määräaikaisuuksilla. 
Viran täyttämiseen on saatu terveysasemien johtajalääkärin täyttölupa 
19.3.2015. 

Virka on ollut julkisesti haettavana 23.3-7.4.2015 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön 30.3.2015 tekemän 
henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen §61 mukaan 
terveyskeskuslääkärin viranhaltijan valitsee idän terveysasemien 
johtava ylilääkäri. 

Terveyskeskuslääkärin viranhaltija tehtävänä on toimia 
terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moni ammatillisen tiimin 
kanssa. 

Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä 
mahdollinen työyhteisöä hyödyntävä erityisosaaminen. 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee 
terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden. Kelpoisuusvaatimuksena on 
lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä hyvä suomenkielen suullinen ja 
kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito. 
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Perustuslain 125§ mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa, molemmat kutsuttiin 
haastatteluun, mutta vain 1 hakija täytti kelpoisuusvaatimukset. 
Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Haastattelun suorittivat jyl Kaisa Nissinen-Paatsamala ja vs yl Olli-Matti 
Valkonen. 

Essi Puolakka on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on 
työskennellyt Herttoniemen terveysasemalla 1.6.2014 lähtien 
terveyskeskuslääkärinä.

********** on koulutukseltaan Filosofian tohtori. Hän on saanut 
laillistetun lääkärin pätevyyden 1998. Hakijalla ei ollut vaadittua ruotsin 
kielen tyydyttävää suullista taitoa.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tuntemukseen sekä 
kokemukseen terveyskeskuslääkärin työstä. Hakemusten ja 
haastattelujen perusteella Essi Puolakan vahvuutena oli aiempi 
kokemus terveyskeskuslääkärin työstä, lisäksi Essi Puolakka on 
työskennellyt terveyskeskuksen vuode-osastolla ja osallistunut 
perusterveydenhuollon päivystykseen. 

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella Essi Puolakalla on parhaat edellytykset 
terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Herttoniemen 
terveysasemalla.

Lisätiedot
Olli-Matti Valkonen, vs ylilääkäri Herttoniemen terveysasema, puhelin: 310 55213

olli-matti.valkonen(a)hel.fi

Kaisa Nissinen-Paatsamala
Idän terveysasemien johtava 
ylilääkäri

Liitteet

1 HEL 2015-006127 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta


