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8 §
Laajasalon terveysasema, terveyskeskuslääkärin virka, työavain 45-
808-15

HEL 2015-013378 T 01 01 01 01

Päätös

Idän johtava ylilääkäri päätti valita laillistetun lääkärin Laura Valpion 
Helsingin kaupungin palvelukseen terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssi 026933) 1.1.2016 lukien 2984,11 euron tehtäväkohtaisen palkan 
mukaan (hinnoittelukohta LSP3002) viranhoitomääräyksessä tarkem-
min määrätyin ehdoin.

Viran toimipaikka on palvelussuhteen alkaessa Helsingin kaupungin 
Sosiaali- ja terveysvirasto, Terveys- ja päihdepalvelut -osasto, Terveys-
asemat ja sisätautien poliklinikka, Idän terveysasemat, Laajasalon ter-
veysasema. 

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

Laajasalon terveysaseman virkaa on aiemmin hoidettu määräaikai-
suuksilla.

Virka on ollut julkisesti haettavana 3.8.2015 – 17.8.2015  Helsingin 
avoimet työpaikat internet -sivuilla sekä Helsingin kaupungin rekrytointi-
sivuilla.

Virastopäällikön 17.7.2015 tekemän henkilöstöhallinnon delegointipää-
töksen § 138 mukaisesti terveyskeskuslääkärin viranhaltijan valitsee 
Idän terveysasemien johtava ylilääkäri.  

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

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä säätelee terveyskeskuslääkä-
rin viran kelpoisuuden. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin 
pätevyys sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyt-
tävä ruotsinkielen suullinen taito.   
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Perustuslain 125 § mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, ky-
ky ja koettu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Haastattelun suoritti Laajasa-
lon terveysaseman apulaisylilääkäri Anne Autio.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista lääketieteellistä osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- 
ja viestintätaitoja sekä kykyä seurata ja tulkita kustannuksia ja resurs-
seja osana terveyskeskuslääkärin työtä. Tehtävää täytettäessä pidettiin 
tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja pää-
töksentekokykyä. 

Eduksi luettiin Laura Valpion Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvi-
raston organisaation tuntemus, aikaisempi kokemus terveyskeskuslää-
kärin tehtävistä ja lastenneuvolatyöstä Laajasalon terveysasemalla, hy-
vä lääketieteellinen ja tietotekninen osaaminen sekä positiivinen innos-
tunut ja työn kehittämiseen suuntautunut työote. 

Virkaan valittu täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hän on ammatilli-
sesti pätevä ja hänellä on laajaa ja monipuolista osaamista terveyskes-
kuslääkärin työssä.

Lisätiedot
Anne Autio, apulaisylilääkäri, puhelin: 09-310 55017

anne.t.autio(a)hel.fi
, puhelin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Talpa/Palveluvastaava
Henkilöstöasiantuntija
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaisa Nissinen-Paatsamala
idän terveysasemien johtava 
ylilääkäri

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.12.2015.


