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5 §
Lastenpsykiatrian erikoislääkärin viran täyttämättä jättäminen, ter-
veysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut -yksikkö, 
lastenpsykiatrinen työryhmä, työavain SOTE-02-464-20

HEL 2021-006214 T 01 01 01 01

Päätös

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää lastenpsykiat-
rian erikoislääkärin viran (vakanssinumero 037501, keskitetyt palvelut – 
yksikkö, lastenpsykiatrinen työryhmä) täyttämättä kelpoisten ja soveltu-
vien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin virka (vakanssinumero 037550) on 
tullut avoimeksi 1.2.2020.

Virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velujen sisäisessä ja ulkoisessa haussa 18.12. – 31.12.2020. Kaupun-
gin sähköisen rekrytointipalvelujen lisäksi virka on ollut haettavana TE-
palvelut.fi:ssä, TK-rekry.fi:ssä, Terveysportti.fi:ssä, Oikotie.fi:ssä, Kun-
tarekry.fi:ssä, Monster.fi:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Suomen Lääkärileh-
dessä 18.12.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan lastenpsykiatrian eri-
koislääkärin virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri.

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin tehtävänä on toimia lastenpsykiatri-
sessa työryhmässä sekä konsultoivana lääkärinä perheneuvolassa.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee lastenp-
sykiatrian erikoislääkärin viran kelpoisuuden.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislää-
kärin oikeudet lastenpsykiatrian erikoisalalta.

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.

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin virka jätetään täyttämättä kelpoisten 
ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.
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Lisätiedot
Lisa Rekola, ylilääkäri, puhelin: 310 44820

lisa.rekola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lastenpsykiatrisen työryhmän ylilääkäri


