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3 §
Virkasuhteen täyttäminen, Töölön terveysaseman terveyskeskus-
lääkärin virka, työavain SOTE-02-109-19

HEL 2020-004314 T 01 01 01 01

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssi-
numero 019679) 1.9.2020 lukien 3294,98 euron tehtäväkohtaisen kuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyk-
sessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika on kuusi kuukautta.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali- ja terveystoi-
miala, Terveys-ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Terveysasemat 
ja sisätautien poliklinikka, Keskustan terveysasema/Töölö (toimintayk-
sikkö 396100, työpistenumero 203200).

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

Terveyskeskuslääkärin virka tuli avoimeksi 1.1.2020.

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 019679) on ollut julki-
sesti haettavana 2.12.- 27.12.2019 kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 9.1.2020 tekemän dele-
gointipäätöksen § 4 mukaisesti terveyskeskuslääkärin viranhaltijan va-
litsee Keskusta terveysasemien johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskes-
kuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. 
Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus terveyskeskuslääkärin tehtävis-
tä, jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen 
työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslää-
kärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kel-
poisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Kieli-
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taitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

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

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Yhdeltä hakijalta puuttuu hakemuksessa mainittu ruotsin kielen suulli-
nen taito, muilta osin kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ja ********** 
Haastattelun suoritti Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri 
**********

********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja lääketieteen lisensiaat-
ti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2018. 
Terveyskeskuslääkärinä ********** hän on toiminut 10 kuukautta. Sai-
raalalääkärinä hän on toiminut 5 kuukautta, josta 2 kuukautta psykiat-
rialla ja 3 kuukautta ********** Lisäksi hän on ilmoittautunut yleislääke-
tieteen erikoislääkärin tutkinto-ohjelmaan vuonna 2019.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja lääketieteen 
tohtori. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 
2012. Hän on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä yhteensä 3 vuotta 
ja 1 kuukautta ********** Sairaalalääkärinä hän on toiminut neurologial-
la, psykiatrialla ja ********** yhteensä 2 vuotta ja 4 kuukautta. Lisäksi 
hän on ilmoittautunut yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto-
ohjelmaan.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on toiminut 
terveyskeskuslääkärinä ********** ja ********** kaupungilla yhteensä 6 
vuotta ja 6 kuukautta. Sairaalalääkärinä hän on toiminut ********** ja 
********** yhteensä 8 kuukautta. Lisäksi hän on ilmoittautunut yleislää-
ketieteen erikoislääkärin tutkinto-ohjelmaan vuonna 2013.

Haastatelluilla oli kokemusta terveyskeskuslääkärin työstä. ********** 
työkokemus perusterveydenhuollon lääkärinä on 10 kuukautta. 
********** työkokemus perusterveydenhuollon lääkärinä on 3 vuotta ja 1 
kuukautta. ********** työkokemus perusterveydenhuollon lääkärinä on 6 
vuotta ja 6 kuukautta.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ko-
kemukseen yleislääkärin työssä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset terveyskeskuslääkärin vi-
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ran tehtävien hoitamiseen Töölön terveysasemalla. ********** täyttää vi-
ran kelpoisuusvaatimukset ruotsin kielen taitoa lukuun ottamatta. Kieli-
taitovaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa, koska terveysasemalla 
on riittävä määrä ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen väes-
tön palvelut ja oikeus käyttää omaa kieltään ovat Töölön terveysase-
malla siten turvattavissa.

Lisätiedot
Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 040 6700794

jarja.ijas(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 3 §.

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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

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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Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.05.2020.


