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1 §
Virkasuhteen täyttäminen, Laajasalon terveysasema, terveyskes-
kuslääkäri, työavain SOTE-02-434-20

HEL 2020-014529 T 01 01 01 01

Päätös

Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella 
lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssinumero 026933, toimintayksikkö 396110, työpiste 602200) 
01.08.2021 lukien 3240,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan 
mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkem-
min määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

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 01.12.2020.

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

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä 
hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katso-
taan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen 
työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee terveys-
keskuslääkärin viran kelpoisuuden. Kelpoisuusvaatimuksena on Suo-
messa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena 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.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskente-
lyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.
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Eduksi luettiin Helsingin terveydenhuollon tuntemus, aikaisempi koke-
mus terveyskeskuslääkärin tehtävistä, hyvä tietotekninen osaaminen 
sekä positiivinen, innostunut ja kehittämissuuntautunut työote.

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 026933) on ollut julki-
sesti haettavana 23.11.– 8.12.2020 kaupungin sähköisen rekrytointi-
palvelun lisäksi ammattilehdessä, te-palvelussa, Oikotiessä ja Duunito-
rissa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijalta puuttuu hakuilmoituksessa mainittu ruotsin kielen suullinen 
taito, muilta osin hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Hakemuksen  perusteella haastatteluun kutsuttiin 12.1.2021 yksi haki-
ja: **********

Haastattelun suorittivat ylilääkäri ********** ja etäyhteyden kautta johta-
va ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on työsken-
nellyt monipuolisesti lääkärin tehtävissä vuodesta 2017 lähtien ja vuo-
desta 2019 hän on ollut Helsingin kaupungin palveluksessa. Hän on 
toiminut vaativassa tehtävässä uuden asiakas- ja potilastietojärjestel-
män käyttöönoton tukihenkilönä.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota 
********** monipuoliseen kokemukseen lääkärinä ja kykyyn oppia no-
peasti työn vaatimia uusia taitoja.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti terveyskes-
kuslääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti monipuolis-
ta kokemusta.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden pe-
rusteella ********** on hyvät/parhaat edellytykset terveyskeskuslääkärin 
viran tehtävien hoitamiseen Laajasalon terveysasemalla.

********** täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ruotsin kielen taitoa lu-
kuun ottamatta. Kielitaitovaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa, kos-
ka terveysasemalla on riittävä määrä ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. 
Ruotsinkielisen väestön palvelut ja oikeus käyttää omaa kieltään ovat 
Laajasalon terveysasemalla siten turvattavissa.

Lisätiedot
Valkonen Olli-Matti, ylilääkäri, puhelin: 310 55213

olli-matti.valkonen(a)hel.fi
Anne Kaijasilta, vs. johtava ylilääkäri, puhelin: 310 50333
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anne-maria.kaijasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija


