
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus
Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 09.08.2021
Keskitetyt palvelut
Johtava ylilääkäri

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

7 §
Lastenneurologin avoimen viran täyttäminen ja kahden avoimen 
viran täyttämättä jättäminen, terveysasemat ja sisätautien polikli-
nikka, keskitetyt palvelut, lastenpsykiatrinen työryhmä, työavain 
SOTE-02-255-21
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Päätös 1

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, ko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti, lastenneurologian erikoislääkäri ********** lastenneu-
rologin virkaan (vakanssinumero 043595, 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.

Koeaikaa ei aseteta.

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.

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 
lastenneurologin avoinna olevaa virkaa (vakanssinumerot 043596, 
043597) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen 
vuoksi.

Päätöksen perustelut

1. Lastenneurologin avoimen viran täyttäminen

Lastenneurologin virat (vakanssinumerot 043595, 043596, 043597) tu-
livat avoimeksi 1.6.2021 lukien.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan keskitettyjen palveluiden 
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lastenneurologin virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden johtava ylilää-
käri.

Lastenneurologin tehtävänä on lasten terveyden edistäminen, sairauk-
sien tunnistaminen, tutkiminen, kuntoutus ja hoito sekä lastenneurolo-
gisen arviointi- ja hoitoprosessien kehittäminen ja tutkimustyö sekä las-
tenpsykiatrisen yksikön ja muiden lasten kanssa työskentelevien yksi-
köiden lääketieteellinen tuki. Lastenneurologi tarjoaa konsultaatiotukea 
omalle lastenpsykiatriselle työryhmälle ja kaupungin muille lasten 
kanssa toimiville ammattilaisille. Työhön kuuluu myös erikoistuvien lää-
käreiden ja yleislääkäreiden ohjaus.

Lastenneurologin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lailliste-
tun lääkärin pätevyys, lastenneurologin erikoislääkärin oikeudet sekä 
riittävä 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.

Lastenneurologin virat (vakanssinumerot 043595, 043596, 043597) 
ovat olleet julkisesti haettavana 1.6. - 18.6.2021 kaupungin sähköises-
sä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi, TE-palvelut.fi:ssä, 
Oikotie.fi:ssä sekä Duunitori.fi:ssä. Lisäksi ilmoitusta markkinoitiin Lin-
kedIn- ja Facebook-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Kaksi hakijaa peruutti 
hakemuksensa haun päätyttyä. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä 
on tämän asian liitteenä 1.

Hakijaa haastattelivat 18.6.2021 keskitettyjen palveluiden johtava yli-
lääkäri ********** ja lastenpsykiatrian ylilääkäri **********

********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Göteborgin 
yliopistossa / Sahlgrenska ja lastenneurologin erikoislääkärin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2019. Hakijalla on erikoistuvana lääkäri-
nä työkokemusta lastenpsykiatrialta ja lastenneurologialta. ********** 
Hakija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hän on ammatillisesti päte-
vä ja hänen osaamisensa on laaja ja monipuolinen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on parhaat edellytykset lastenneurologin viran hoi-
tamiseen lastenpsykiatrisessa työryhmässä.

2. Lastenneurologin kahden avoimen viran täyttämättä jättäminen
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Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää kaksi 
lastenneurologin avoinna olevaa virkaa (vakanssinumerot 043596, 
043597) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen 
vuoksi.

Lisätiedot
Sari Korpirinne, ylilääkäri, puhelin: 310 33952

sari.korpirinne(a)hel.fi
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