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2 §
Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Helsingin kotisairaala, 
Työavain SOTE-03-1649-21

HEL 2021-014996 T 01 01 01 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen 
ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen li-
sensiaatti ********** kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virkaan (va-
kanssinumero 043621, Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva, Helsingin sairaa-
la, työpiste kotisairaala) 01.02.2022 lukien 5144,36 euron tehtäväkoh-
taisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoito-
määräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja virkaan ote-
tulta saadaan selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuo-
jasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista kos-
kevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virka on ollut aiemmin täyttämättä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan kotisairaalan terveys-
keskuslääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Kotisairaalan lääkärin tehtävänä on potilaiden hoito osana moniamma-
tillista tiimiä sekä osallistuminen kotisairaalan toiminnan kehittämiseen. 
Potilastyön oleellisena osana ovat potilaiden luo tehtävät kotikäynnit, 
joista valtaosassa liittyy palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoitoon. 
Myös akuuttien, pääasiassa infektiopotilaiden hoito ja hoidon suunnitte-
lu kuuluvat työnkuvaan. Työssä kotisairaalassa vaaditaan joustavuutta 
muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta liikkuvaan työhön.

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on 
Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
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Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Eduksi luettiin kiinnostus palliatiiviseen hoitoon sekä aiempi kokemus 
palliatiivisten potilaiden hoidosta.

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 043621) on 
ollut julkisesti haettavana 01.11. – 30.11.2021 kaupungin sähköisen 
rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Yhteenveto hakemuksen jättä-
neistä on tämän asian liitteenä.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 13.12.2021 yksi haki-
ja: lääketieteen lisensiaatti **********

Haastattelun suoritti ylilääkäri **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistos-
ta vuonna 2012. Hän on toiminut **********

Haastattelussa ********** esitti kotisairaalan toimintaa koskevia rakenta-
via kehittämisideoita sekä kiinnostusta vastuutehtävien ottoon ja toi-
minnan pitkäjänteiseen rakentamiseen. Koulutuksen, kokemuksen se-
kä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edelly-
tykset kotisairaalan terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen 
Helsingin kotisairaalassa.

Lisätiedot
Taina Toivanen, ylilääkäri, puhelin: 310 75616

taina.a.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
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Toiminta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Toiminta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 §.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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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Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.01.2022.


