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Päätös
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja johtamiskokemuksen sekä hakemuksen ja
haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella geriatrian- ja yleislääketieteen erikoislääkäri ********** Laakson sairaalan ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 042741, toimintayksikkö 397620, työpiste
100009) 7.12.2020 lukien 6027,05 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä
tarkemmin määrätyin ehdoin.
Koeaika on kuusi (6) kuukautta.
Virkaan otetun tulee esittää työterveyshuollon antama selvitys terveydentilastaan ja selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan.
Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48
§:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala/sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/Helsingin sairaala/Laakson
sairaala.
Päätöksen perustelut
Laakson sairaalan ylilääkärin virka (vakanssinumero 042741) tuli avoimeksi 4.6.2020.
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan Laakson sairaalan ylilääkärin virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.
Ylilääkäri johtaa ja kehittää sairaalan toimintaa ja vastaa sairaalan talouden hoitamisesta ja tuloksesta sekä osallistuu alueellisten hoitopolkujen kehittämiseen.
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Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä
riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito,
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Ylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 21.8. - 4.9.2020. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Lääkärilehdessä
21.8.2020, TE-palvelujen, Tk-rekryn ja Terveysportin työpaikkasivustoilla, Oikotiellä ja Duunitorilla LinkedIn-, Facebook- ja Twittersivustoilla.
Määräajassa hakemuksensa jätti 2 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen
jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.
Molemmilla hakijoilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.
Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin **********
Haastattelijoina 9.9.2020 olivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen
johtaja ********** Helsingin sairaalan johtajalääkäri ********** sekä rekrytointikonsultti **********
********** on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1983 ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon
Helsingin yliopistossa vuonna 2005 sekä geriatrian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2010. Lisäksi hänellä on palliatiivisen lääketieteen ja
muistisairauksien erityispätevyydet. Aikaisemmin hän on toiminut terveyskeskuslääkärinä ********** erikoistuvana lääkärinä ja erikoislääkärinä ********** hän on toiminut erikoislääkärinä ja vuosina 2012-2016
apulaisylilääkärinä. Ylilääkärinä ********** hän on toiminut vuodesta
2016 lähtien. Hänen vahvuutenaan on pitkä työkokemus avoterveydenhuollon lääkärin työstä sekä laaja-alainen että pitkä kokemus sairaalalääkärin työstä. Lisäksi hänellä on virassa vaadittavaa hallinto- ja
johtamiskokemusta ja talousosaamista sekä kokemusta kehittämistehtävistä ja muutosten läpiviemisestä.
Koulutuksen, työ- ja johtamiskokemuksen, hakuasiakirjojen ja aikaisemman haun yhteydessä tehdyn henkilöarvion sekä haastattelussa
osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Laakson sairaalassa.
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Lisätiedot
Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617
laura.pikkarainen(a)hel.fi
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1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Virkaan valittu
Muut virkaa hakeneet

Otteen liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 38 §.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan 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 täyttää 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 hoivapalvelujen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.10.2020.
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