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16 §
Virkasuhteen täyttäminen, kaksi apulaisylilääkärin virkaa, kotihoi-
don lääkärit-yksikkö, työavain 7-180-18

HEL 2018-004910 T 01 01 01 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen 
sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella apulaisylilääkä-
rien virkoihin kotihoidon lääkärit -yksikköön seuraavat henkilöt:

1)      Lääketieteen lisensiaatti Marja Liisa Taari otetaan apulaisylilääkä-
rin virkaan 1.6.2018 lukien, 5560,73 euron tehtäväkohtaisen kuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä 
tarkemmin määrätyin ehdoin. (vakanssinumero 042142 toimintayksikkö 
kotihoidon lääkärit 397690, työpiste kotihoito lääkäripalvelut 100010).

Koeaikaa ei aseteta. 

Virkaan otettava on aiemmin esittänyt hyväksytyn todistuksen tervey-
dentilastaan.

2)      Lääketieteen lisensiaatti Martin Wilhelm Pomoell otetaan apulai-
sylilääkärin virkaan 1.6.2018 lukien, 5560,73 tehtäväkohtaisen kuukau-
sipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä 
tarkemmin määrätyin ehdoin. (vakanssinumero 28012, toimintayksikkö 
kotihoidon lääkärit 397690, työpiste kotihoito lääkäripalvelut 100010).

Koeaikaa ei aseteta. 

Virkaan otettava on aiemmin esittänyt hyväksytyn todistuksen tervey-
dentilastaan.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärien virat vakanssinumero 042142 ja vakanssinumero 
028012 ovat avoimia. 

Täyttölupaa ei tarvita.

Virat (vakanssinumerot 042142 ja 028012) ovat olleet julkisesti haetta-
vana 8.2.2018 - 26.2.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-
säisessä ja ulkoisessa haussa sekä Te-palveluiden sivustolla. Ilmoitus 
julkaistiin Lääkärilehdessä ja Mediuutisissa 9.2.2018, sekä Terveyskes-
kusten avoimet työpaikat lääkäreille ja hammaslääkäreille sivustolla. Li-
säksi ilmoitus on julkaistu terveysportissa.
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 25.1.2018 § 7 henkilöstö-
hallinnon delegointipäätöksen mukaan kotihoidon lääkärit –yksikön 
apulaisylilääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Kotihoidon apulaisylilääkärin tehtävänä on huolehtia terveys-keskuslää-
kärin velvollisuuksista moniammatillisissa tiimeissä Helsingin palvelua-
lueilla, kotihoidossa, palvelutaloissa ja monipuolisissa palvelukeskuk-
sissa, jotka toimivat myös geriatrian ja yleislääketieteen koulutuspaik-
koina. Lisäksi apulaisylilääkärin velvollisuuksiin kuuluu kotihoidon lää-
kärit – yksikössä työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden ohjaus klii-
nisissä asioissa sekä osallistuminen toimintayksikön kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri (laki tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) sekä erikoislääkärin päte-
vyys. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjalli-
nen taito, sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden 
mukaista osaamista, erityisesti kokemusta ja osaamista ikääntymisestä 
ja ikääntyneillä usein esiintyvistä sairauksista sekä hyviä tiimityötaitoja. 

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

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli neljäl-
lä hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liittee-
nä 1. Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakijat haastateltiin. 
Haastattelijoina toimivat Kristina Backlund, Harriet Finne-Soveri ja Kris-
tiina Lallukka.

Marja Liisa Taari on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 
1983, yleislääketieteen erikoislääkäriksi 1995 ja geriatrian erikoislääkä-
riksi 1998. Lisäksi hänellä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 
(2007). Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen yli 30 vuotta eri-
laisissa lääkärin tehtävissä ja toiminut apulaisylilääkärin sijaisena vuo-
desta 2014 alkaen palvelualueiden lääkäripalveluissa (nykyinen kotihoi-
don lääkärit -yksikkö). Nykyisen hakuprosessin kannalta kaikki työteh-
tävät ovat olleet merkittäviä. Hänen äidinkielensä on suomi ja hänen 
suullinen ruotsinkielentaitonsa on tyydyttävä.

Martin Wilhelm Pomoell on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuon-
na 2006, yleislääketieteen erikoislääkäriksi 2014 ja geriatrian erikois-
lääkäriksi 2016. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen lähes 
12 vuotta erilaisissa lääkärin tehtävissä, vuodesta 2016  alkaen kotihoi-
don terveyskeskuslääkärinä. Nykyisen hakuprosessin kannalta kaikki 
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työtehtävät ovat olleet merkittäviä. Hänen äidinkielensä on ruotsi ja hä-
nen suullinen ja kirjallinen suomenkielentaitonsa on hyvä.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2005, ja ge-
riatrian erikoislääkäriksi 2017. Hän on työskennellyt valmistumisensa 
jälkeen yhteensä lähes 12 vuotta  erilaisissa lääkärin tehtävissä, joista 
vuodesta 2008 alkaen kotihoidon terveyskeskuslääkärinä ja vuodesta 
2018 alkaen apulaisylilääkärin sijaisena. Nykyisen hakuprosessin kan-
nalta kaikki työtehtävät ovat olleet merkittäviä. Hänen äidinkielensä on 
suomi ja hänen suullinen ruotsinkielentaitonsa on hyvä.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2010 ja ge-
riatrian erikoislääkäriksi 2017. Hän on työskennellyt valmistumisensa 
jälkeen lähes 8 vuotta erilaisissa lääkärin tehtävissä, joista nykyisen 
hakuprosessin kannalta kaikki työtehtävät ovat olleet merkittäviä. Hä-
nen äidinkielensä on suomi ja hänen suullinen ruotsinkielentaitonsa on 
hyvä.

Hakemusten, haastattelujen ja työssä suoriutumisen perusteella kaikki 
neljä kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä hakijaa ovat esittäneet tehtävis-
sä edellytettäviä vahvuuksia ja riittävän kielitaidon. 

Parhaimmat edellytykset avoinna olevien virkojen hoitamiseen on LL 
Marja Liisa Taarilla. Hänellä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus 
lääkärityöstä, mistä ajasta hän on toiminut erikoislääkärinä yli 23 vuot-
ta. Hänellä on kahdelta nykyisen hakuprosessin kannalta merkittävältä 
erikoisalalta erikoislääkärin pätevyys sekä erityispätevyys palliatiivisen 
lääketieteen alalta.   

Toiseksi parhaat edellytykset avoinna olevien virkojen hoitamiseen on 
LL Martin Wilhelm Pomoellilla. Hänellä on yli 11 vuoden monipuolinen 
kokemus lääkärintyöstä, mistä ajasta hän on toiminut erikoislääkärinä 
yli 3 vuotta. Hänellä on kahdelta nykyisen hakuprosessin kannalta mer-
kittävältä erikoisalalta erikoislääkärin pätevyys.

Lisätiedot
Harriet Finne-Soveri, va. ylilääkäri, puhelin: 310 76430

harriet.finne-soveri(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-180-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Henkilöstöasiantuntija
Palkkasihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kristina Backlund
johtajalääkäri

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.06.2018.


