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3 §
Sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Keskisen 
terveysasema, kahden terveyskeskuslääkärin virkaan valinta ja yh-
den viran täyttämättä jättäminen, työavain SOTE-02-37-22

HEL 2022-002266 T 01 01 01 01

Päätös 1

Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, 
kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssi-
numero 022109, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.4.2022 lu-
kien 3240,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräy-
tyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin eh-
doin.

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 tiedoksi saannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa 
on sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut -
palvelukokonaisuus, 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 020314, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 
1.8.2022 lukien 3369,19 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Koeaika on 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 tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa 
on sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukoko-
naisuus, Keskisen terveysasema, Kalasatama.

Päätös 2

Lisäksi Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää Keski-
sen terveysaseman avoinna olevan terveyskeskuslääkärin viran (va-
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kanssinumero 020437) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden 
puuttumisen vuoksi, ja että virka laitetaan myöhemmin uudelleen ha-
kuun.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 022109) tulee avoimeksi 
1.4.2022.

Toinen terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020314) tulee 
avoimeksi 1.7.2022.

Kolmas terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020437) tulee 
avoimeksi 10.4.2022.

Terveyskeskuslääkärin virat (vakanssinumerot 022109, 020314 ja 
020437) ovat olleet julkisesti haettavina 24.1.- 11.2.2022 Helsingin 
kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haus-
sa.

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

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa, joista kaksi hakijaa täyt-
tivät asetetut kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on tämän asiakir-
jan liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kelpoisuusehdot täyt-
täneet hakijat. 10.2.2022 ja 21.2.2022 johtava ylilääkäri ********** haas-
tatteli hakijat.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2019. Val-
mistumisen jälkeen hän on ollut työssä ********** 2 vuotta 7 kuukautta. 
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Tulevaisuuden suunnitelmissa hänellä on erikoistuminen yleislääketie-
teeseen.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2017. Hän 
on toiminut yleislääkärin työssä 2 vuotta 11 kuukautta, josta ajasta ter-
veysasematyössä ********** yhteensä 1 vuotta 6 kuukautta. Sairaalassa 
hän on toiminut osastonlääkärinä ********** Hän erikoistuu yleislääketie-
teeseen.

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 otetut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (6)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus
Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 02.03.2022
Keskisen terveysasema
Johtava ylilääkäri

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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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Anne Kaijasilta
johtava ylilääkäri

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.03.2022.


