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4 §
Virkasuhteen täyttäminen, Töölön terveysaseman terveyskeskus-
lääkärin virka työavain SOTE-02-191-20

HEL 2020-008203 T 01 01 01 01

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella 
lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssinumero 20332, Keskustan terveysasema, Töölön työpiste, toi-
mintayksikkö 396100, työpistenumero 203200) 31.8.2020 lukien 
3294,98 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta. Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä tervey-
dentilastaan, sillä hän on esittänyt sen jo.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka tuli avoimeksi 1.4.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin 
virkaan ottaa Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia Töölön terveysasemalla 
terveyskeskuslääkärinä hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin 
kanssa. Tehtävään kuuluu monipuolista avosairaanhoidon ja neuvolan 
vastaanottotyötä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslää-
kärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kel-
poisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Kieli-
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.

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 20332) on ollut julkisesti 
haettavana 21.5. - 4.6.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.
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Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaikki viisi hakijaa: 
********** ********** ja ********** Haastattelun suoritti Töölön terveysa-
seman vs. ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suoritta-
nut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2016. Lisäksi hän on 
suorittanut yleislääketieteen erityiskoulutuksen vuonna 2018. Hän on 
toiminut terveyskeskuslääkärinä ********** 2 vuotta ja 4 kuukautta. Eri-
koistuvana lääkärinä tai osastonlääkärinä hän on toiminut ********** ja 
********** sairaalassa sekä ********** sairaalan vaativan neurologisen 
kuntoutuksen osastolla yhteensä vuoden ja 5 kuukautta. Lisäksi hän on 
toiminut yleislääkärinä ammatinharjoittajana 5 kuukautta. Hänellä on 
opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja lääketieteen lisensiaat-
ti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2018. 
Terveyskeskuslääkärinä ********** hän on toiminut 10 kuukautta. Eri-
koistuvana lääkärinä tai osastonlääkärinä hän on toiminut 11 kuukaut-
ta, josta 8 kuukautta ********** psykiatrialla ja 3 kuukautta ********** sai-
raalassa. Lisäksi hänellä on ehdollinen opinto-oikeus yleislääketieteen 
erikoislääkärikoulutukseen.

********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja lääketieteen lisensiaat-
ti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2017. 
Lisäksi hän on suorittanut yleislääketieteen erityiskoulutuksen vuonna 
2019. Hän on toiminut terveyskeskuslääkärinä ********** 2 vuotta ja 1 
kuukauden. Erikoistuvana lääkärinä tai osastonlääkärinä hän on toimi-
nut 11 kuukautta, josta 7 kuukautta ********** sairaalassa ja 4 kuukautta 
********** sairaalassa. Hän on tehnyt myös tutkimustyötä ja julkaissut 
kolme tieteellistä artikkelia. Hänellä on opinto-oikeus yleislääketieteen 
erikoislääkärikoulutukseen sekä lääketieteen tohtorin tutkintoon Väes-
tön terveyden tohtoriohjelmassa.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suoritta-
nut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2020. Terveyskeskus-
lääkärinä hän on toiminut ********** 4 kuukautta.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suoritta-
nut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2020. Hän on toiminut 
********** terveyskeskuslääkärinä kuukauden ja ********** sairaalan 
vuodeosastolla 2 kuukautta.

Kaikilla hakijoilla on kokemusta yleislääkärin työstä. ********** työkoke-
mus yleislääkärinä on 2 vuotta ja 4 kuukautta terveyskeskuksessa sekä 
5 kuukautta ammatinharjoittajana. ********** työkokemus terveyskes-
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kuslääkärinä on 10 kuukautta. ********** on toiminut terveyskeskuslää-
kärinä 2 vuotta ja 1 kuukauden. ********** on toiminut terveyskeskus-
lääkärinä 4 kuukautta. ********** on toiminut terveyskeskuslääkärinä 
kuukauden. ********** on kokemusta sairaalatyöstä yhteensä vuoden ja 
5 kuukautta. ********** työkokemus sairaalatyössä on 11 kuukautta. 
********** on tehnyt sairaalatyötä 11 kuukautta. ********** työkokemus 
sairaalatyössä on 2 kuukautta.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ko-
kemukseen yleislääkärin työssä sekä monipuoliseen kokemukseen eri 
erikoisalojen sairaalatyössä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti terveyskes-
kuslääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on pisin ko-
kemus terveyskeskuslääkärin tehtävistä, minkä lisäksi hänellä on mo-
nipuolinen kokemus sairaalatyöstä. Lisäksi hän on osoittanut hyviä yh-
teistyötaitoja moniammatillisessa tiimityössä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset terveyskeskuslääkärin vi-
ran tehtävien hoitamiseen Töölön terveysasemalla.

Lisätiedot
Hanna Paatela, vs. ylilääkäri, puhelin: 09 310 21271

hanna.paatela(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 4 §.

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 07.07.2020.


