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27 §
Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kaupungin kotisairaala, apulai-
sylilääkärin virka, työavain 7-1563-18

HEL 2018-011722 T 01 01 01 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti valita koulutuksen ja työkoke-
muksen perusteella yleislääketieteen erikoislääkäri Elina Vogelin kau-
pungin palvelukseen apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 
029811, toimintayksikkö kotisairaala 397680) 1.1.2019 lukien 5560,73 
euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan viranhoitomääräyk-
sessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika on kuusi kuukautta päät-
tyen 30.6.2019.

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 ja virkaan otetulta saadaan selvitys tartuntatautilain 
48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän ku-
luessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedonsaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi 17.9.2018 edellisen viranhaltijan irtisanouduttua.

Kotisairaalan apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 029811) on ollut 
julkisesti haettavana 19.9 – 12.10.2018 kaupungin sähköisen rekrytoin-
tipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 25.1.2018 tekemän henki-
löstöhallinnon  delegointipäätöksen (7 §) mukaan osastonlääkärin vir-
kaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Kotisairaalan apulaisylilääkärin tehtävänä on kliinisen lääkärityön lisäk-
si kotisairaalatoiminnan kehittäminen yhdessä ylilääkärin kanssa ja lä-
hijohtajan tehtäviä.

Kotisairaalan apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suo-
messa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisa-
lalla sekä riittävä kokemus lääkärin ammatin harjoittamisesta. Palliatiivi-
sen lääketieteen erikoispätevyys ja kokemus suonensisäistä antibiootti-
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hoitoa vaativien infektioiden hoidosta katsotaan eduksi viran menestyk-
selliselle hoitamiselle.

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.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1. 

Vaadittu kelpoisuus on molemmilla hakijoilla.

Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimivat johtajalääkäri 
Kristina Backlund ja ylilääkäri Mervi Saari.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2002 ja yleislääke-
tieteen erikoislääkäriksi 2017. Hän on toiminut kahdeksan vuoden ajan 
Helsingin terveyskeskuksessa väestövastuulääkärinä ja kahdeksan 
kuukauden ajan Laakson sairaalassa erikoistuvana lääkärinä. Helsingin 
kaupungin kotisairaalassa hän on toiminut helmikuusta 2017 alkaen al-
kuun erikoistuvana lääkärinä ja myöhemmin osastonlääkärin tehtävis-
sä.

Elina Vogel on suorittanut lääkäritutkinnon Saksassa 2004 ja 2005 hä-
net laillistettiin lääkärinä Suomessa. Hän on valmistunut yleislääketie-
teen erikoislääkäriksi 2018 ja samana vuonna saanut Suomen Lääkäri-
liiton myöntämän palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden. Hän on 
toiminut useamman vuoden ajan terveyskeskuslääkärinä eri toimenku-
vissa useissa toimipisteissä Suomessa ja vuoden ajan palvelukotien 
vastuulääkärinä. Kokemusta radiologiasta sekä sisätaudeista hänellä 
on neljän kuukauden ajalta molemmista. Kotisairaalassa hän on toimi-
nut kolmen vuoden ajan ja Suursuon saattohoito-osastolla kolmen kuu-
kauden ajan. 

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella Elina Vogel 
osoitti omaavansa parhaat edellytykset hoitaa menestyksellisesti koti-
sairaalan apulaisylilääkärin tehtävää.

Lisätiedot
Mervi Saari, ylilääkäri, puhelin: 310 75616

mervi.saari(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo 7-1563-18
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Palkat
Henkilöstöasiantuntija
Kotisairaala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 27 §.

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 19.12.2018.


