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15 §
Laakson sairaalan ylilääkärin viran täyttäminen, työavain 7-425-17

HEL 2017-008959 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuk-
sen, kokemuksen ja tehtävän hoidossa osoitetun sopivuuden perus-
teella lääketieteen lisensiaatti LL Kaisa Halisen ylilääkärin (vakanssinu-
mero 042741, toimintayksikkö 397620, työpiste 100009) virkaan 
1.10.2017 lukien 5823,81 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin 
määrätyin ehdoin.

Viranhaltija on esittänyt jo aiemmin hyväksyttävän arvion edellytyksis-
tään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Koeaikaa ei määrätä.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi 1.9.2016 edellisen viranhaltijan erottua 
Helsingin kaupungin palveluksesta.

Ylilääkärin viran täyttämiseen on saatu kaupunginjohtajan täyttölupa 
17.5.2017.

Virka (vakanssinumero 042741) on ollut julkisesti haettavana 28.7. – 
11.8.2017 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoi-
sessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 11.5.2017 tekemän henki-
löstöhallinnon delegointipäätöksen 13 § mukaan Laakson sairaalan yli-
lääkärin virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Laakson sairaalan ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää Laakson 
sairaalan toimintaa yhteistyössä ylihoitajan kanssa. Lisäksi ylilääkäri 
toimii yksikön kaikkien lääkäreiden esimiehenä ja vastaa yksikössä an-
nettavasta lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta. 

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri (laki tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) sekä geriatrian erikoislääkä-
rin pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
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Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää geriatrian osaamisen 
lisäksi hyviä yhteistyötaitoja sekä riittävää kokemusta alansa hallinto-, 
johtamis- ja kehittämistehtävissä. 

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

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdel-
lä hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liittee-
nä 1.

Kaisa Halinen on valmistunut geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 2003. 
Hän on saanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyden vuonna 2009. 
Hän on suorittanut erikoislääkärin johtamiskoulutuksen vuonna 2010 ja 
Aalto Yliopiston eMBA-tutkinnon vuonna 2016. Hän on toiminut Laak-
son sairaalan vakinaisena osastonlääkärinä vuodesta 2003 ja apulaisy-
lilääkärinä vuodesta 2010. Hän on hoitanut Laakson sairaalan ylilääkä-
rin tehtävää helmikuusta 2016. Ylilääkärin tehtävässä hän on menes-
tyksekkäästi kehittänyt Laakson sairaalan toimintaa. Erillistä haastatte-
lua ei suoritettu.

Lisätiedot
Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 050 3666781

kristina.backlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 7-425-17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Henkilöstöasiantuntija
Kaupunginsairaala


