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4 §
Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Kontulan terveysasema 
(työavain 45-436-15)

HEL 2015-006336 T 01 01 01 01

Päätös

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri päätti valita laillistetun lääkärin 
Valentina Khornamon Helsingin kaupungin palvelukseen 
terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssi 020340) 1.7.2015 lukien 
2777,06 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan 
(palkkahinnoittelukohta LSPS4000) viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja 
terveysvirasto, Terveys- ja päihdepalvelut -osasto, Terveysasemat ja 
sisätautien poliklinikka, Idän terveysasemat, Kontulan terveysasema.

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

Päätöksen perustelut

Kontulan terveysaseman virkaa on hoidettu määräaikaisuuksilla. Viran 
täyttämiseen on saatu terveysasemien johtajalääkärin täyttölupa 
16.12.2014.

Virka on ollut julkisesti haettavana 4.-18.5.2015 Helsingin kaupungin 
avoimet työpaikat internet –sivuilla sekä TE toimiston avoimet työpaikat 
–internet sivustoilla.

Virastopäällikön 30.3.2015 tekemän henkilöstöhallinnon 
delegointipäätöksen (§61) mukaisesti terveyskeskuslääkärin 
viranhaltijan valitsee Idän terveysasemien johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viran haltijan tehtävänä on toimia 
terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin 
kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä 
muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä 
erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee 
terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden. Kelpoisuusvaatimuksena on 
laillistetun lääkärin pätevyys sekä hyvä suomenkielen suullinen ja 
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kirjallinen taito, ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito. Idän 
terveysasemien johtava ylilääkäri 

päätti poiketa yleisistä kelpoisuusehdoista ruotsin kielen

osalta, todeten, että Kontulan terveysasemalla on muuten riittävästi 
ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä.

Perustuslain 125§ mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Haastattelun suorittivat 
19.5.2015 Idän terveysasemien johtava ylilääkäri Kaisa Nissinen-
Paatsamala ja Kontulan terveysaseman ylilääkäri Juha Ahonen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja 
viestintätaitoja sekä kykyä seurata ja tulkita kustannuksia ja resursseja 
osana Kontulan terveysasemaa. Tehtävää täytettäessä pidettiin 
tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja 
päätöksentekokykyä. 

Eduksi luettiin Valentina Khornamon Helsingin kaupungin Sosiaali- ja 
terveysviraston organisaation tuntemus, aikaisempi kokemus 
terveyskeskuslääkärin tehtävistä Kontulan terveysasemalla, hyvä 
tietotekninen osaaminen sekä positiivinen, innostunut ja 
kehittämissuuntautunut työote. Tällä hetkellä hän on työskennellyt 
Kontulan terveysasemalla 1.7.2013 lähtien.

Virkaan valittu täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hän on 
ammatillisesti pätevä ja hänen osaamisensa on laaja ja monipuolinen.

Lisätiedot
Juha Ahonen, Ylilääkäri Kontulan terveysasema, puhelin: 310 60463

juha.ahonen(a)hel.fi

Kaisa Nissinen-Paatsamala
Idän terveysasemien johtava 
ylilääkäri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta


