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53 §
Kotihoidon lääkärit -yksikkö, ylilääkärin avoimen viran täyttäminen, 
työavain 7-1498-18

HEL 2018-010023 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuk-
sen, kokemuksen, haastattelussa osoitetun sopivuuden ja henkilöar-
vioinnin perusteella Jonne Sirolan ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 
019393, toimintayksikkö 397690, työpiste 100010) 1.1.2019 lukien 
6134,74 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. 
Koeaika on kuusi kuukautta. 

Selvitystä terveydentilasta ei vaadita, koska viranhaltija on jo aiemmin 
esittänyt hyväksytyn terveydentilaselvityksen.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetulta saadaan selvitys tartun-
tatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaan-
nista lukien.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Ylilääkärin virka (vakanssinumero 019393) on ollut julkisesti haettavana 
3.9.2018 - 21.9.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäises-
sä ja ulkoisessa haussa sekä 7.9.2018 Lääkärilehdessä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallin-
non delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan ylilääkärin virkaan ot-
taa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää kotihoidon lääkärit -yksikön 
toimintaa sekä toimia apulaisylilläkäreiden esimiehenä. Ylilääkäri tekee 
myös tiivistä yhteistyötä kotihoidon ja hoivayksiköiden johtajien kanssa. 

Kotihoidon lääkärit -yksikön ylilääkäriltä edellytetään erikoislääkärin oi-
keuksia ensisijaisesti geriatrian alalta. Lisäksi arvostetaan kokemusta 
kehittämisestä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

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

Kotihoidon lääkärit –yksikkö tarjoaa lääkäripalvelut kotihoidon, arviointi- 
ja kuntoutusyksiköiden sekä hoivayksiköiden asiakkaille. Lisäksi yksik-
kö vastaa ulkoistettujen palvelutalojen ostopalveluna tuotetuista lääkä-
ripalveluista. 

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla. Yksi hakija ei täyttänyt ase-
tettuja kelpoisuusehtoja.

Haastatteluun kutsuttiin hakemuksen, koulutuksen ja työkokemuksen 
perusteella kaksi hakijaa. Haastattelijoina toimivat sairaala-, kuntoutus- 
ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi ja johtajalääkäri Kristina 
Backlund. Haastattelut suoritettiin 9.10.2018 ja 12.10.2018. Toinen ha-
kija perui hakemuksensa haastattelun jälkeen. Geriatrian erikoislääkäri 
Jonne Sirola lähetettiin haastattelun lisäksi henkilöarvioon.

Hakuasiakirjojen, haastattelun ja henkilöarviossa osoitetun sopivuuden 
perusteella saatiin riittävät tiedot hakijoiden koulutuksesta, osaamises-
ta, kokemuksesta ja soveltuvuudesta.

Jonne Sirola on valmistunut lääkäriksi vuonna 2002 ja geriatrian eri-
koislääkäriksi vuonna 2008. Hän on suorittanut Lääkäriliiton erikoislää-
kärin johtamiskoulutuksen vuonna 2014 ja käynyt Oiva Akatemian laa-
tuasiantuntijavalmennuksen vuonna 2016. Hän on myös ilmoittautunut 
terveydenhuollon erikoislääkärin koulutusohjelmaan. Hän on toiminut 
kolme vuotta terveysasemalääkärinä Helsingissä ja vuodesta 2008 ko-
tihoidon lääkärinä. Vuonna 2012 hänet nimitettiin kotihoidon apulaisyli-
lääkäriksi, jossa tehtävässä hänelle on kuulunut useita kehittämis- ja 
asiantuntijatehtäviä. Viimeiset kaksi vuotta hän on virkavapaalla toimi-
nut Apotti Oy:n tehtävässä lääketieteen asiantuntijana kotihoitoa ja so-
siaalihuollon asumispalveluja kehittävissä tiimeissä. Samalla hänen yh-
teistyöverkostonsa erityisesti erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
toimijoiden kanssa on laajentunut.

Koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja henkilöarvion perusteella 
Jonne Sirola osoitti omaavansa hyvät edellytykset hoitaa menestyksek-
käästi kotihoidon lääkärit -yksikön ylilääkärin tehtävää.

Lisätiedot
Kristina Backlund, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

kristina.backlund(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakijaluettelo 7-1498-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija
Taloushallintopalvelut
Helsingin sairaala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (6)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
palvelukokonaisuus

13.11.2018

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 53 §.

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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Seija Meripaasi
sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.11.2018.


