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5 §
Avohoidon erikoislääkärin viran täyttämättä jättäminen, mielialahäi-
riöpalvelut, työavain Sote-02-367-22

HEL 2022-010635 T 01 01 01 01

Päätös

Mielialahäiriöpalvelujen päällikkö päätti jättää avohoidon erikoislääkärin 
viran (vakanssinumero 029120, toimintayksikkö 396340, työpiste 
400100) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoi-
den puuttumisen vuoksi. 

Avohoidon erikoislääkärin virka julistetaan haettavaksi uudelleen myö-
hemmin.

Päätöksen perustelut

Avohoidon erikoislääkärin virka tuli avoimeksi 1.4.2021.

Avoin virka on ollut haettavana 8.8.- 6.9.2022 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköi-
sen rekrytointipalvelun lisäksi avoimesta virasta on ilmoitettu TE-
palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan avohoidon erikoislääkä-
rin virkaan ottaa mielialahäiriöpalvelujen päällikkö. 

Neuropsykiatrisen työryhmän avohoidon erikoislääkärin tehtävänä on 
arvioida ja hoitaa ensisijaisesti niitä neuropsykiatrisesti oireilevia potilai-
ta, joilla ei ole samanaikaista psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarvetta.

Avohoidon erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa 
laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla 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 tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista ja ammattitaitoa. Tehtävää täytettäessä pidettiin 
tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja pää-
töksenkykyä.

Määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta. 
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Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttu-
misen vuoksi.

Lisätiedot
Pauliina Etelämäki-Huhtala, ylilääkäri, puhelin: 310 47957

pauliina.etelamakihuhtala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallinto


