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3 §
Terveyskeskuslääkärin avoimen määräaikaisen viran täyttäminen ja 
yhden avoimen määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, ter-
veysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut -yksikkö, 
äitiys- ja lastenneuvolalääkärit, työavain SOTE-02-386-20

HEL 2021-003240 T 01 01 01 01

Päätös

Päätös 1

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen ja 
äitiys- ja lastenneuvolan ylilääkärin suorittamassa haastattelussa osoi-
tetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** 
avoimeen terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 26929, kes-
kitetyt palvelut -yksikkö, äitiys- ja lastenneuvolalääkärit) ajalle 1.5. – 
31.8.2021, 4837,11 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrä-
tyin ehdoin.

********** koeaika on 2 kuukautta.

Hakija on haastattelussa toimittanut äitiys- ja lastenneuvolan ylilääkäril-
le selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan, 
joka täyttää työntekijän rokotussuojalle asetetut vaatimukset.

Mikäli määräaikaiseen virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa vir-
kaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätös 2

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää äitiys- ja 
lastenneuvolalääkärit -alayksikön avoinna olevan terveyskeskuslääkä-
rin määräaikaisen viran (vakanssinumero 22491) täyttämättä soveltu-
vien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

1. Terveyskeskuslääkärin avoimen määräaikaisen viran täyttäminen

Äitiys- ja lastenneuvolalääkärit -alayksikössä on avoinna kaksi määrä-
aikaista virkaa (vakanssinumerot 026929, 022491), johon haettiin mää-
räaikaista viranhaltijaa ajalle 11.1. – 31.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin 
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avoimeen määräaikaiseen virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden joh-
tava ylilääkäri.

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.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäi-
sesti lääkärinä äitiys- ja lastenneuvolassa. Lisäksi eduksi luettiin sovel-
tuvan alan erikoislääkärin tutkinto ja aikaisempi kokemus neuvolalääkä-
rin työstä. Eduksi katsottiin myös erinomainen ruotsin kielen suullinen 
taito sekä hyvä tai erinomainen englannin kielen suullinen taito.

Terveyskeskuslääkärin avoimet määräaikaiset virat (vakanssinumerot 
26929 ja 22491) ovat olleet julkisesti haettavana 13.11. – 4.12.2020 
kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haus-
sa, TE-palvelut.fi:ssä, Oikotie.fi:ssä, Duunitori.fi:ssä sekä Suomen Lää-
kärilehdessä 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 23.12.2020 **********

Haastattelun suoritti äitiys- ja lastenneuvolalääkärit -alayksikön ylilää-
käri **********

********** on Suomessa laillistettu lääkäri, joka valmistunut lääkäriksi 
Tarton yliopistosta vuonna 2019.

Koulutuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella 
********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran tehtävien 
hoitamiseen äitiys- ja lastenneuvolalääkärit -alayksikössä.

2. Terveyskeskuslääkärin avoimen määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää äitiys- ja 
lastenneuvolalääkärit -alayksikön avoimen määräaikaisen terveyskes-
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kuslääkärin viran (vakanssinumero 22491) täyttämättä soveltuvien ha-
kijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot
Ulrika Winqvist, ylilääkäri, puhelin: 310 61426

ulrika.winqvist(a)hel.fi
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