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2 §
Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen ja yhden viran täyttämättä 
jättäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt pal-
velut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit, työavain SOTE-
02-389-20

HEL 2020-014515 T 01 01 01 01

Päätös

Päätös 1

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, ko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti ********** virkaan (vakanssinumero 37631, keskitetyt 
palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit) 1.3.2021 lukien 
4837,11 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

********** koeaika on 6 kuukautta.

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.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteri-
notteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koske-
van päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös 2

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon avoinna olevan terveyskeskuslääkärin viran 
(vakanssinumero 37632) täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumi-
sen vuoksi, ja että virka laitetaan uudelleen hakuun.

Päätöksen perustelut

1. Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

Terveyskeskuslääkärin viroista vakanssinumero 37631 tuli avoimeksi 
29.6.2020 vakinaisen viranhaltijan eroamisen vuoksi ja vakanssinume-
ro 37632 on saatu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä 12.3.2018, 18 § 1.4.2018 lukien.
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin 
virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon lääkärinä peruskouluissa ja toisella asteella.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee terveys-
keskuslääkärin viran kelpoisuuden.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa 
laillistetun lääkärin pätevyys tai erikoislääkärin oikeus soveltuvalla alal-
la.

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.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäi-
sesti lääkärinä koulu- ja opiskeluympäristössä sekä tehdä yhteistyötä 
mm. terveydenhoitajan ja oppilashuoltoryhmän sekä muiden perusta-
son toimijoiden kanssa.

Eduksi luettiin aikaisempi kokemus terveyskeskuslääkärin tehtävästä, 
lastentautien erikoistumispalvelusta sekä aktiivinen ja kehittämismyön-
teinen suhtautuminen koululääkärin työhön.

Terveyskeskuslääkärin virat (vakanssinumerot 37631 ja 37632) ovat ol-
leet julkisesti haettavana 13.11. – 4.12.2020 kaupungin sähköisen rek-
rytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa TE-palvelut.fi:ssä ja 
Oikotie.fi:ssä sekä Suomen Lääkärilehdessä 13.11.2020.

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

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 22.12.2020 **********

Haastattelun suoritti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri 
**********

********** on kokemusta työstä terveyskeskuslääkärinä vuosilta 2010-
2011. Vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt lasten- ja nuorten 
sairaanhoidossa ja on valmistumassa lastentautien erikoislääkäriksi al-
kuvuodesta 2021. Hakijan erikoislääkärikoulutuksen tuoma kokemus ja 
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osaaminen, sekä kehitysmyönteinen näkemys koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon toimintaan luetaan eduksi virkaan valittaessa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran 
tehtävien hoitamiseen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

2. Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon avoimen terveyskeskuslääkärin viran (va-
kanssinumero 37632) täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen 
vuoksi, ja että virka laitetaan uudelleen hakuun.
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