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6 §
Lastenpsykiatrin avoimen viran täyttäminen ja kahden avoimen vi-
ran täyttämättä jättäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinik-
ka, keskitetyt palvelut, lastenpsykiatrinen työryhmä, työavain SOTE-
02-254-21

HEL 2021-008680 T 01 01 01 01

Päätös 1

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, ko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ********** lastenpsy-
kiatrin virkaan (vakanssinumero 043624, toimintayksikkö 396185, työ-
piste 805300) 1.9.2021 lukien 5 435,05 euron tehtäväkohtaisen kuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyk-
sessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

********** koeaika on kuusi (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.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala / terveys- ja päihdepalvelut / terveysasemat ja sisätautien polikli-
nikka / keskitetyt palvelut / lastenpsykiatrinen työryhmä.

Päätös 2

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää kaksi 
lastenpsykiatrin avoinna olevaa virkaa (vakanssinumerot 043625, 
043626) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen 
vuoksi.

Päätöksen perustelut

1. Lastenpsykiatrin avoimen viran täyttäminen

Lastenpsykiatrin virat (vakanssinumerot 043624, 043625, 043626) tuli-
vat avoimeksi 1.6.2021 lukien.
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan keskitettyjen palveluiden 
lastenpsykiatrin virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkä-
ri.

Lastenpsykiatrin tehtävänä on lasten terveyden edistäminen, sairauk-
sien tunnistaminen, tutkiminen, kuntoutus ja hoito sekä lastenpsykiatri-
sen arviointi, hoitoprosessien kehittäminen ja tutkimustyö sekä lastenp-
sykiatrisen yksikön ja muiden lasten kanssa työskentelevien yksiköiden 
lääketieteellinen tuki. Lastenpsykiatri tarjoaa konsultaatiotukea lastenp-
sykiatriselle työryhmälle ja kaupungin muille lasten kanssa toimiville 
ammattilaisille. Työhön kuuluu myös erikoistuvien lääkäreiden ja yleis-
lääkäreiden ohjaus.

Lastenpsykiatrin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lailliste-
tun lääkärin pätevyys, lastenpsykiatrin erikoislääkärin oikeudet sekä riit-
tävä kliininen kokemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

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

Lastenpsykiatrin virat (vakanssinumerot 043624, 043625, 043626) ovat 
olleet julkisesti haettavana 1.6. - 18.6.2021 kaupungin sähköisessä rek-
rytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi, TE-palvelut.fi:ssä, Oiko-
tie.fi:ssä sekä Duunitori.fi:ssä. Lisäksi ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn- 
ja Facebook-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yksi hakija ei täyttänyt vi-
ran kelpoisuusehtoja. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän 
asian liitteenä 1.

Hakijaa haastattelivat 16.6.2021 keskitettyjen palveluiden johtava yli-
lääkäri ********** ja lastenpsykiatrian ylilääkäri **********

Hakija ********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun 
yliopistossa vuonna 2004 ja lastenneurologin erikoislääkärin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2017. Hakijalla on erikoistuvana lääkäri-
nä työkokemusta lastentaudeilta ja lastenpsykiatrialta. ********** Hakija 
täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hän on ammatillisesti pätevä ja 
hänen osaamisensa on monipuolinen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset lastenpsykiatrin viran hoi-
tamiseen lastenpsykiatrisessa työryhmässä.
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2. Lastenpsykiatrin kahden avoimen viran täyttämättä jättäminen

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää kaksi 
lastenpsykiatrin avoinna olevaa virkaa (vakanssinumerot 043625, 
043626) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen 
vuoksi.

Lisätiedot
Sari Korpirinne, ylilääkäri, puhelin: 310 33952

sari.korpirinne(a)hel.fi
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