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2 §
Virkasuhteen täyttäminen, terveys- ja päihdepalvelut, Pohjoisen ter-
veysasema, Paloheinä, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-02-
162-22
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Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen ja 
haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisen-
siaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 
023482, Pohjoisen terveysasema, Paloheinän toimipiste) 01.06.2022 
lukien 3240,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan mää-
räytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin 
ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvi-
tyksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitet-
tävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedok-
sisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on tullut avoimeksi 11.2.2021, mistä läh-
tien virka on ollut täytettynä sijaislääkäreillä.

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

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysase-
malla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi 
katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mah-
dollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslää-
kärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kel-
poisuusvaatimuksena 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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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävää täy-
tettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnos-
tusta yleislääketieteeseen.

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 023482) on ollut julki-
sesti haettavana 11.03.-08.04.2022 Helsingin kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. 

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka täytti viran kelpoisuu-
sehdot.

Hakijalla on Valviran ammatinharjoittamislupa ja tartuntatautilain mu-
kainen rokotussuoja voimassa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on 
tämän asian liitteenä 1.

Hakijan ********** haastattelun suoritti Paloheinän terveysaseman yli-
lääkäri ********** 19.04.2020.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on valmistu-
nut Helsingin yliopistosta ********** Hänellä on aiempi filosofian maiste-
rin tutkinto vuodelta 2005. Hän on työskennellyt ********** ortopedian 
osastolla erikoistuvan lääkärin sijaisena toukokuun 2021, ********** eri-
koistuvan lääkärin sijaisena 2 kuukautta vuonna 2020 ja amanuenssina 
********** yksikössä kuukauden v. 2019.

Hän työskenteli ********** Hän aloitti työt uudestaan ********** ja on siinä 
työssä edelleen.

Hän on ollut taitava, ahkera ja yhteistyökykyinen moniammatillisen 
työyhteisön jäsen. Hän hoitaa potilaitaan huolellisesti, perehtyy heidän 
asioihinsa hyvin ja huolehtii hoidon jatkuvuudesta erinomaisesti. Hänel-
lä on motivaatio ja halu oppia uutta ja kehittyä ammatillisesti. Toisen 
tutkinnon luoma tekninen pohja helpottaa tiettyjen asioiden omaksumis-
ta ja ymmärtämistä.  

Hakija on osoittanut terveysasematyössä hyvää sopivuutta terveyskes-
kuslääkärin työhön. Hakija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa ja työssä osoitetun so-
pivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslää-
kärin viran hoitamiseen Paloheinän terveysasemalla.

Lisätiedot
Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 69791

riitta.hietala(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Toiminta


