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3 §
Sosiaali-ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Kalasataman 
terveysasema, kolmen terveyskeskuslääkärin virkaan valinta, työ-
avain SOTE-02-380-21

HEL 2021-013230 T 01 01 01 01

Päätös

Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yleis-
lääketieteen erikoislääkärin ********** terveyskeskuslääkärin virkaan 
(vakanssinumero 034848, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 
17.1.2022 lukien 4114,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Koeaika kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksi saannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa 
on sosiaali- ja terveystoimiala, terveys-ja päihdepalvelut palvelukoko-
naisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Toiseen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava 
ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoi-
tetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (va-
kanssinumero 020303, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 
1.2.2022 lukien 3369,19 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
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 palvelukseen ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa 
on sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukoko-
naisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Kolmanteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johta-
va ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa 
osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (va-
kanssinumero 020311, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 
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1.2.2022 lukien 3240,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
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 palvelukseen ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa 
on sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukoko-
naisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 034848) tulee avoimeksi 
1.1.2022.

Toinen terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020303) tulee 
avoimeksi 1.2.2022.

Kolmas terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020311) tulee 
avoimeksi 1.2.2022.

Kaikki kolme terveyskeskuslääkärin virkaa ovat olleet julkisesti haetta-
vina 13.9.-27.9.2021 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

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

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

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslää-
kärin viran kelpoisuuden (559/1994). Kelpoisuusvaatimuksena on 
Suomessa 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.
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Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, jotka kaikki hakijat täytti-
vät asetetut kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on tämän asiakir-
jan liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kaikki hakijat. 
4.10.2021, 11.10.2021, 14.10.2021 ja 19.10.2021 johtava ylilääkäri 
********** haastatteli hakijat.

********** on valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi 15.2.2017. 
**********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2017. 
**********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2019. 
**********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2019. 
**********

Haastattelujen, työkokemuksen ja saatujen myönteisten Kalasataman 
terveysaseman esimies- ja vertaisarviointien perusteella virkoihin vali-
taan hakijat **********

Lisätiedot
Anne Kaijasilta, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 50333

anne-maria.kaijasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakijoista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut


