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10 §
Terveyskeskuslääkärin kahden viran täyttäminen ja yhden viran 
täyttämättä jättäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, 
keskitetyt palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit, SO-
TE-02-285-21

HEL 2021-012506 T 01 01 01 01

Päätös 1

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, ko-
kemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääke-
tieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri ********** terveys-
keskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 37630, keskitetyt palvelut, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit) 1.12.2021 lukien 5457,93 
euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

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.

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuk-
sen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteel-
la lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssinumero 37632, keskitetyt palvelut, koulu- ja opiskeluterveyden-
huollon lääkärit) 1.12.2021 lukien 4885,48 euron tehtäväkohtaisen kuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyk-
sessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

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

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.
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Päätös 2

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon avoinna olevan terveyskeskuslääkärin viran 
(vakanssinumero 23476) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi, ja että virka laitetaan uudelleen hakuun.

Päätöksen perustelut

1. Terveyskeskuslääkärin virkojen täyttäminen

Terveyskeskuslääkärin viroista vakanssinumero 37630 ja 37632 on 
saatu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Kaupunginhallituksen pää-
töksellä 12.3.2018, 18 § 1.4.2018 lukien. Vakanssinumero 23476 tuli 
avoimeksi 1.9.2021.

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 ja tehtäväs-
tä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtävästä sekä aktiivi-
nen ja kehittämismyönteinen suhtautuminen koululääkärin työhön.

Terveyskeskuslääkärin virat (vakanssinumerot 37630, 37632, 23476) 
ovat olleet julkisesti haettavana 3.9. – 24.9.2021 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, TE-palvelut.fi:ssä, 
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Duunitori.fi:ssä ja Oikotie.fi:ssä. Hakua on markkinoitu myös LinkedIn 
ja Facebook -palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7.10.2021 ********** 
sekä **********

Haastattelun suorittivat ********** osalta keskitettyjen palvelujen johtava 
ylilääkäri ********** ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri 
********** ja ********** osalta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkä-
ri **********

********** on kokemusta työstä terveyskeskuslääkärinä vuosilta 2010 
lähtien. Vuodesta 2017 hän on työskennellyt ********** Hakijan aikai-
sempi työkokemus, sekä innostunut ja kehitysmyönteinen näkemys 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan luetaan eduksi virkaan 
valittaessa.

********** on kokemusta työstä terveyskeskuslääkärinä vuosilta 2019-
2020, jolloin hän on myös toiminut jakson opiskeluterveydenhuollon 
lääkärinä. Vuoden 2021 alkupuolella hän on työskennellyt ********** 
osoittaen työhön innostunutta ja kehitysmyönteistä otetta. Tämä lue-
taan eduksi virkaan valittaessa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella sekä ********** että ********** on hyvät edellytykset terveys-
keskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen koulu- ja opiskelutervey-
denhuollossa.

2. Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen

Lisäksi keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon avoinna olevan terveyskeskuslääkärin viran 
(vakanssinumero 23476) täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi, ja että virka laitetaan uudelleen hakuun.

Lisätiedot
Maria Enlund-Cerullo, ylilääkäri, puhelin: 310 68567

maria.enlund-cerullo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku
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Päätös 1 Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Päätös 2 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valitut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri


