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7 §
Terveyskeskuslääkärin kolmen viran täyttämättä jättäminen, ter-
veysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, työavain SOTE-02-590-21

HEL 2022-008907 T 01 01 01 01

Päätös

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää kolme avointa 
terveyskeskuslääkärin virkaa (vakanssinumerot 19023, 19702 ja 
22105, keskitetyt palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit) 
täyttämättä, kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puut-
tumisen vuoksi, sekä että virat laitetaan myöhemmin uudestaan ha-
kuun.

Päätöksen perustelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit -alayksikössä on avoinna 
kolme terveyskeskuslääkärin virkaa (vakanssinumerot 19023, 19702, 
22105) johon haettiin viranhaltijaa 1.4.2022 alkaen tai sopimuksen mu-
kaan.

Terveyskeskuslääkärin viroista vakanssit tulivat avoimeksi seuraavasti; 
vakanssinumero 19023 1.11.2021, vakanssinumero 19702 1.1.2022 ja 
vakanssinumero 22105 14.9.2021.

Terveyskeskuslääkärin virat (vakanssinumerot 19023, 19702 ja 22105) 
ovat olleet julkisesti haettavana 18.2.-11.3.2022 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, TE-palvelut.fi:ssä, 
Duunitori.fi:ssä ja Oikotie.fi:ssä. Hakua on markkinoitu myös Lääkäri-
lehden ilmoituksessa 18.2.2022 sekä LinkedIn ja Facebook -
palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin 
avoimeen virkaan tai määräaikaiseen virkaan ottaa johtava ylilääkäri

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslää-
kärinviran kelpoisuuden. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillis-
tetun lääkärin pätevyys.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on terveystarkastukset, seuranta-
käynnit, konsultaatiot, monialaiset neuvottelut sekä asiantuntijatehtä-
vät.
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Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

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

Määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta.

Terveyskeskuslääkärin virat jätetään täyttämättä kelpoisuusehdot täyt-
tävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.
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