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8 §
Virkasuhteen täyttäminen, kotisairaala, apulaisylilääkärin virka, työ-
avain 7-582-18

HEL 2018-004907 T 01 01 01 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen ja työkoke-
muksen perusteella geriatrian erikoislääkärin LL Antti Ohvanaisen kau-
pungin palvelukseen apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 
029811, toimintayksikkö kotisairaala 397680) 1.6.2018 lukien 5240,75 
euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan viranhoitomääräyk-
sessä tarkemmin määrätyin ehdoin ja lisättynä 1.5.2018 yleiskorotuk-
sen mukaisella summalla. Koeaika on kuusi kuukautta päättyen 
30.11.2018.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoi-
miala, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala, kotisai-
raala. 

Päätös on ehdollinen, kunnes kotisairaalan apulaisylilääkärin virkaan 
otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottami-
nen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan 
ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi 3.3.2017 edellisen viranhaltijan irtisanouduttua.

Kotisairaalan apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 029811) on ollut 
julkisesti haettavana 27.3.-10.4.2018 eRekryn avoimet työpaikat inter-
netsivulla. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan apulaisylilääkärin vir-
kaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Kotisairaalan apulaisylilääkärin tehtävänä on kotisairaalatoiminnan ke-
hittäminen yhdessä ylilääkärin kanssa. Apulaisylilääkärin vastuulla ovat 
erityisesti koulutus-, opetus- ja perehdytysasiat sekä toimintaan liittyvän 
digitekniikan kehittämisen yhteyshenkilönä toimiminen. Tehtävään kuu-
luu myös kliininen lääkärityö osana moniammatillista tiimiä yhden koti-
sairaalayksikön vastaavana erikoislääkärinä.
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Kotisairaalan apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suo-
messa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisa-
lalla sekä riittävä kokemus lääkärin ammatin harjoittamisesta. Lisäksi 
kelpoisuusehtona on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, koska 
kotisairaala toimii palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutuk-
sen erityisyksikkönä ja siinä vaaditaan ohjaajalta erityispätevyyttä. Kie-
litaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän kliinisen 
vaativuuden mukaista osaamista, hyviä kommunikaatiotaitoja ja tiimi-
työn osaamista. Eduksi luetaan aikaisempi kotisairaalatyö ja kiinnostus 
kouluttamiseen.

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

Määräajassa hakemuksen jätti yksi henkilö, jolla on vaadittu kelpoi-
suus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. 

Antti Ohvanainen on geriatrian erikoislääkäri ja hänellä on palliatiivisen 
lääketieteen erityispätevyys. Hän on toiminut Helsingin kotisairaalassa 
osastonlääkärin viransijaisena 6 kk ja apulaisylilääkärin viransijaisena 
1.1.2018 lähtien. Lisäksi hänellä on laaja palliatiivinen kokemus mm. 
Vantaan kaupungin saattohoito-osastolta ja HYKS Syöpäkeskuksen 
palliatiiviselta poliklinikalta. Kotisairaalakokemusta hänellä on myös 
Vantaan kaupungin kotisairaalasta. Hän tekee kotisairaalatoimintaan 
liittyvää tutkimusta. Hän on toiminut aktiivisesti sekä palliatiivisen lääke-
tieteen että kotisairaalatoiminnan kehittämisessä valtakunnallisesti.   

Hakemuksen sekä kotisairaalan osastonlääkärin ja apulaisylilääkärin 
sijaisuuksissa osoitetun sopivuuden perusteella geriatrian erikoislääkäri 
LL Antti Ohvanainen todettiin virkaan soveltuvaksi. Hänellä on tehtävän 
edellyttämä tutkinto ja erityispätevyys sekä vaadittava kielitaito ja laaja 
kliininen kokemus kotisairaalatyöstä ja palliatiivisesta työstä. Erityisesti 
hänen kiinnostuksensa kouluttamiseen ja kotisairaalatyön kehittämi-
seen katsottiin eduksi.

Lisätiedot
Paula Poukka, ylilääkäri, puhelin: 310 75616

paula.poukka(a)hel.fi

Liitteet

1 yhteenveto hakijoista, työavain 7-582-18

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Kotisairaala
Palkkasihteeri
Henkilöstöasiantuntija

.


