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3 §
Virkasuhteen täyttäminen, Keskitetyt palvelut, Sisätautien polikli-
nikka, vastaava apulaisylilääkäri, työavain SOTE-02-140-22

HEL 2022-005811 T 01 01 01 01

Päätös

Keskitettyjen palvelujen johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, ko-
kemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sisä-
tautien erikoislääkäri ********** vastaavan apulaisylilääkärin virkaan 
(vakanssinumero 029106, Keskitetyt palvelut, Sisätautien poliklinikka) 
1.6.2022 lukien 5629,93 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta. 

Terveydentilasta annettavaa selvitystä ei edellytetä.

Päätöksen perustelut

Vastaavan apulaisylilääkärin virka tuli avoimeksi 3.5.2021.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sisätautien poliklinikan 
vastaavan apulaisylilääkärin virkaan ottaa keskitettyjen palvelujen joh-
tava ylilääkäri.

Vastaavan apulaisylilääkärin tehtävänä on toimia moniammatillisen tii-
min jäsenenä. Vastaavan apulaisylilääkärin tehtävän menestyksekäs 
hoitaminen edellyttää muodollisen pätevyyden lisäksi hyviä kommuni-
kaatio- ja yhteistyötaitoja.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee vastaavan apulaisy-
lilääkärin viran kelpoisuusvaatimukset. Vastaavan apulaisylilääkärin vi-
ran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin päte-
vyys sekä soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto. Kielitaitovaatimuk-
sena 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. 

Vastaavan apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 029106) on ollut 
julkisesti haettavana 1.4.-25.4.2022 Helsingin kaupungin sähköisen 
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rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä 1.4.2022 jul-
kaistussa Lääkärilehdessä.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneistä on liitteenä 1. 

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin sisätautien erikoislää-
käri ********** Haastattelun suorittivat keskistettyjen palvelujen johtava 
ylilääkäri ********** ja sisätautien poliklinikan ylilääkäri ********** on val-
mistunut sisätautien erikoislääkäriksi v. 1997. Hänellä on vuosien ko-
kemus sisätautilääkärin työstä ********** on vankan kliinisen osaamisen 
lisäksi todettu hyvät esihenkilötaidot sekä vahva kiinnostus poliklinikan 
toiminnan kehittämiseen ja hän pitää tärkeänä toimivaa yhteistyötä se-
kä perusterveydenhuollon että yliopistosairaalan erikoisalojen kanssa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on erinomaiset edellytykset vastaavan apulaisyli-
lääkärin viran tehtävien hoitamiseen toimipisteessä.

Lisätiedot
Anna Nikula, johtava ylilääkäri, puhelin

anna.nikula(a)hel.fi
Kristiina Söderlund, ylilääkäri, puhelin: 310 50076

kristiina.soderlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

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

lautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Henkilöstöasiantuntija
Toiminta


