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9 §
Vuosaaren terveysasema, terveyskeskuslääkärin virka, työavain 45-
1195-15

HEL 2015-013770 T 01 01 01 01

Päätös

Idän johtava ylilääkäri päätti valita laillistetun lääkärin Riikka Schultzin 
Helsingin kaupungin palvelukseen terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssi 022582) 1.1.2016 lukien 2788,16 euron tehtäväkohtaisen palkan 
mukaan (hinnoittelukohta LSPS4000) 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, Vuosaaren 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

Vuosaaren terveysaseman virkaa on aiemmin hoidettu määräaikai-
suuksilla. 

Virka on ollut julkisesti haettavana 11.11.2015 – 25.11.2015  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 koeteltu kansalaistaito.

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. 

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa, joista haastatteluun kutsuttiin 
1 hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liit-
teenä 1. Haastattelun suoritti Idän terveysasemien johtava ylilääkäri 
Kaisa Nissinen-Paatsamala ja Vuosaaren terveysaseman ylilääkäri Tai-
na Salo.

Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla. 3 hakijaa ei täyttänyt asetettuja kel-
poisuusehtoja.

Riikka Schultz on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on 
työskennellyt Vuosaaren terveysasemalla 1.8.2013 lähtien terveyskes-
kuslääkärinä.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on toiminut 
alle vuoden varuskuntalääkärinä.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tuntemukseen sekä koke-
mukseen terveyskeskuslääkärin työstä. Hakemusten ja haastattelun 
perusteella Riikka Schultzin vahvuutena oli aiempi kokemus terveys-
keskuslääkärin työstä ja perusterveydenhuollon päivystyksestä.

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

Lisätiedot
Taina Salo, ylilääkäri, puhelin: 310 60938

taina.salo(a)hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 HEL 2015-013770 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Talpa/Palveluvastaava


