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6 §
Terveyskeskuslääkärin virkasuhteen purkaminen

HEL 2015-012960 T 01 01 04 02

Päätös

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala 
päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 41 § perusteella 
purkaa terveyskeskuslääkäri ********** virkasuhteen 2.12.2015 lukien. 
Virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 7.12.2015.

Päätöksen perustelut

Vuosaaren terveysaseman (toimintayksikkö 396120, työpiste 305200) 
terveyskeskuslääkäri ********** tutkimus-ja hoitokäytännöt eivät aina ole 
olleet lääketieteellisesti perusteltuja,  eivätkä noudata valtakunnallisia 
hoitosuosituksia eivätkä Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysviras-
tossa käytössä olevia ohjeistuksia.

********** on saanut säännöllisesti palautetta potilaidensa hoidosta ja 
ohjausta tekemistään hoitopäätöksistä, jotka eivät ole olleet lääketie-
teellisesti arvioiden asianmukaisia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontaosaston (Valvira) 19.1.2015 an-
taman päätöksen mukaisesti ********** on saanut harjoittaa lääkärin 
ammattia vain julkisyhteisön ylläpitämässä terveydenhuollon toimin-
tayksikössä toisen, toimintayksikön vastaavan johtajan erikseen mää-
räämän, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillis-
tetun lääkärin välittömän johdon ja valvonnan alaisena.

Johtava ylilääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala on 19.8.2015 antanut 
Valviran pyytämän selvityksen terveyskeskuslääkäri ********** ajankoh-
taisesta ammatinharjoittamisen asianmukaisuudesta.

Valvira on 23.11.2015 päättänyt lakkauttaa terveyskeskuslääkäri 
********** lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden. Terveyskeskuslääkä-
rin pätevyysvaatimuksena on Valviran myöntämä laillistus lääkärin am-
matin harjoittamiseen. Valviran päätöksen katsotaan olevan kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 41 § mukainen painava syy 
purkaa virkasuhde eikä työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virka-
suhteen jatkamista irtisanomisajan pituista aikaa.

Lisätiedot
Kaisa Nissinen-Paatsamala, idän terveysasemien johtava ylilääkäri, puhelin: 310 
52946

kaisa.nissinen-paatsamala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Talpa
Henkilöstöasiantuntija

.


