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2 §
Osastonlääkärin viran täyttäminen, Mielialahäiriöpalvelut, SOTE-02-
517-21

HEL 2021-015010 T 01 01 01 01

Päätös

Mielialahäiriöpalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen 
ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella psykiatrian eri-
koislääkäri ********** osastonlääkärin virkaan (vakanssinumero 019657, 
toimintayksikkö 396340, työpiste 400100) 1.3.2022 lukien 5231.95 eu-
ron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 
ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

********** on esittänyt terveydentilastaan selvityksen 7.1.2019.

Päätöksen perustelut

Osastonlääkärin virka tulee avoimeksi 1.2.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan osastonlääkärin virkaan 
ottaa mielialahäiriöpalvelujen ylilääkäri.

Osastonlääkärin tehtävänä on toimia moniammatillisen tiimin erikois-
lääkärinä, joka vastaa hoidon lääketieteellisestä toteutumisesta. Samal-
la hän antaa erikoislääkärin asiantuntemustaan muille tiimin jäsenille 
sekä tiimin mahdollisille erikoistuville lääkäreille.

Osastonlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lailliste-
tun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus psykiatrian erikoisalalla.

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 hyviä vuorovaikutus-
taitoja ja kokemusta tiimityöskentelystä sekä tehtävän vaativuuden mu-
kaista ammattiosaamista. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä ky-
kyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksenteko-
kykyä. 

Eduksi luettiin aiempi kokemus Auroran mielialahäiriöosastolta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus
Psykiatria- ja päihdepalvelut 31.01.2022
Mielialahäiriöosastot
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

Osastonlääkärin virka (vakanssinumero 019657) on ollut julkisesti haet-
tavana 24.11.-15.12.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-
säisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, jolla on vaadittu kelpoisuus. 
Hänet kutsuttiin haastatteluun 20.1.2022. Yhteenveto hakemuksen jät-
täneestä on tämän asian liitteenä 1. 

Haastattelun suoritti mielialahäiriöpalvelujen päällikkö **********

********** on kokenut psykiatrian erikoislääkäri, jolla on myös päihde-
lääketieteen erityispätevyys.

**********

Psykiatrian erikoislääkäriksi hän on valmistunut vuonna 2011 ********** 
on psykiatrisen työn suhteen innostunut ja motivoitunut sekä halukas 
toimimaan rakentavasti henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Hänellä on riittävä kokemus työstä psykiatrian erikoislääkärinä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden 
perusteella ********** on hyvät edellytykset osastonlääkärin viran tehtä-
vien hoitamiseen mielialahäiriöosastolla.

Lisätiedot
henno.ligi@hel.fi, mielialahäiriöpalvelujen päällikkö, puhelin: 310 65067

henno.ligi(a)hel.fi
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