Viranhaltijan valinta terveyskeskuslääkärin virkaan
PALVLTK 28.01.2020 § 14

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen,
aino.huovinen@lapinlahti.fi, p. 040 488 3401
Lapinlahden terveyskeskuksessa oli 7.1.2020 saakka haettavana
terveyskeskuslääkärin virka.
Kelpoisuusvaatimukseksi ilmoitettiin laillistetun lääkärin pätevyys sekä voimassa
oleva Valviran laillistus, riittävä suomen kielen osaaminen. Eduksi ilmoitettiin
katsottavan suuntautuminen päihde- ja mielenterveystyöhön. Vastaanotot
ilmoitettiin olevan järjestetty sektorimallisesti ja lääkärien työskentelevän sekä
Lapinlahden terveyskeskuksessa että Varpaisjärven terveysasemalla.
Virkaan tuli määräaikaan mennessä yksi hakijaa, joka täyttää
kelpoisuusvaatimukset.
Yhteenveto hakemuksesta oheismateriaalina.
Hakija haastateltiin syksyllä edellisen hakuprosessin yhteydessä, eikä nyt
järjestetty uutta haastattelua. Haastatteluryhmään kuuluivat tuolloin
palvelulautakunnan varapuheenjohtaja Jorma Rannio, terveyskeskuslääkäri Viivi
Jetsonen sekä sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen.
Haastatteluryhmä esitti tuolloin yksimielisesti, että ko. hakija lääketieteen
lisensiaatti ************* valitaan varasijalle. Hän on valmistunut v. 2018
lääketieteen lisensiaatiksi. Valmistumisen jälkeen hän on toiminut lääkärinä
Lapinlahden terveyskeskuksessa. Haastattelun perusteella hän on sopiva
tehtävään. Palvelulautakunta valitsi tuolloin terveyskeskuslääkärin virkaan
varasijalle lääketieteen lisensiaatti *************.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan syksyn haun yhteydessä
varalle valitun lääkärin.
Viran hakuilmoituksen mukaisesti valitulle määrätään kuuden kuukauden koeaika.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ml.
huumetestin tulos 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Päätös

Palvelulautakunta valitsee terveyskeskuslääkärin virkaan syksyn haun yhteydessä
varalle valitun lääkärin.
Viran hakuilmoituksen mukaisesti valitulle määrätään kuuden kuukauden koeaika.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ml.
huumetestin tulos 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

PALVLTK 25.02.2020 § 26
63/01.01.01.00/2020
Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401,
aino.huovinen@lapinlahti.fi
Palvelulautakunta on kokouksessaan 28.1.2020 § 14 valinnut
terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti *************.

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan virkavaalin vahvistaa se
viranomainen, joka on valinnut viranhaltijan, kun virkaan tai toimeen valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.
Lääketieteen lisensiaatti ************* on toimittanut hyväksyttävän
lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan
1.3.2020.
Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus
Palvelulautakunta vahvistaa lääketieteen lisensiaatti ************* valinnan
terveyskeskuslääkärin virkaan.
Päätös
Palvelulautakunta vahvistaa lääketieteen lisensiaatti ************* valinnan
terveyskeskuslääkärin virkaan.

