
 
 
 

 

 

Terveydenhuollon palvelualue 

Avosairaanhoidon ylilääkäri, virka, (1) 

päivätyö, kokoaikainen 
 
 
 
Tehtävän alkaminen ja 
kesto 

 
1.5.2021 tai sopimuksen mukaan, vakinainen 

 
Työyksikkö 

 
Forssan pääterveysasema sekä kuntien terveysasemat 

 
Kuvaus tehtävästä 

 
Tervetuloa johtamaan terveyspalveluita Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää, Lounais-Hämeeseen! 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa mm. monipuolisia perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palveluita alueen asukkaille vauvasta vaariin. Haemme nyt hyvähenkiseen 
työyhteisöömme ylilääkäriä kehittämään edelleen perusterveyspalveluitamme nykyisen ylilääkärimme 
siirtyessä organisaatiossamme toiseen tehtävään. 

 

Seutumme asukkaita palvelemme viidessä pisteessä Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja 
Ypäjällä.  
 

Meillä on osaava henkilöstö. Työyhteisömme on hyvähenkinen ja meillä työntekijät viihtyvät töissä. Ylilääkärinä 
pääset aidosti vaikuttamaan niin tuottamiimme palveluihin kuin esimerkiksi omaan työnkuvaasi, työaikoihisi 
sekä työskentelypaikkaasi. Huomioimme myös mielenkiinnon kohteesi. Työantajana olemme joustava ja 
haluamme mahdollistaa työn ja muun elämän hyvän yhteensovittamisen. Etätyöskentelykin tehtävässäsi 
onnistuu meillä hyvin. Tehtävä on hallinnollinen. Lääkäreillämme on vankka kokemus ja osaaminen. 
 

Suhtaudumme positiivisesti kaikkien työntekijöidemme haluun kouluttautua ja oman osaamisensa, työn ja 
työyhteisön kehittämiseen. Teemme aktiivista yhteistyötä Kanta-Hämeen alueen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanahoidon toimijoiden kanssa tarjotaksemme alueen asukkaille parhaat mahdolliset 
perusterveyshuollonpalvelut. Terveydenhuollon palveluita tuottavat niin oma laboratorio kuin röntgen. Meillä 
on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä.  

 
Uudelta ylilääkäriltä edellytämme yleislääkärin erikoislääkärin koulutusta tai muun soveltuvan alan 
erikoislääkäri koulutusta. Kokemuksen sekä esihenkilön että hallinnollisesta työstä katsomme eduksi. Tärkeää 
on se, että olet kiinnostunut oppimaan ja kehittymään. Avoimuus, uudistava ja rohkea ote sekä avoimuus ovat 
myös toivottavia ominaisuuksia. Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksemme  

 
Tarjoamme terveydenhuollon palvelualueella työyhteisön, jossa on hyvä henki. Työssäsi Sinulla on vahva 
moniammatillinen tuki. Meillä on käytössämme kulttuuri- ja liikuntaetu ePassi, mahdollisuus vuokrata 
kuntayhtymän kesäviettopaikkaa ja osallistua erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. 
 
Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään 
tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava 
kokonaisuus. Kuntayhtymään kuuluu Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
kunnat. Väestöpohja on n. 33 000 asukasta.  Henkilöstöä kuntayhtymässä on n. 1200. Olemme savuton 
kuntayhtymä.  
 

Terveysasemat toimivat joka kunnassa. Lisäksi Forssan sairaalassa on osastotoimintaa sekä 
perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Forssasta on hyvät kulkuyhteydet lähimpiin suuriin 
kaupunkeihin.  

 

Forssan sairaala toimii lähisairaalana ja se tarjoaa korkealaatuista perustason erikoissairaanhoitoa 
seutukuntamme asukkaille. Erikoislääkäripoliklinikkatoiminta on meillä runsasta. Teemme yhteistyötä Kanta-
Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Olemme myös mukana kahdeksan tähden 
sairaalahankkeessa 
 
Tule töihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään, terveydenhuollon vastuualueella pääset kehittämään 
omaa työtäsi ja olemaan osa moniammatillista ja innostunutta joukkoa. 

 
Kelpoisuusvaatimukset 

 
Yleislääketieteen erikoislääkäri tai muun soveltuvan alan erikoislääkäri  

 
Palkkaus 

 
Hakija voi esittää palkkatoiveen 

  



 
 
 

 

Koeaika (kuukautta) 6 

 
Vaadittavat luvat 

 
Edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa 

 
Lisätietoja                 

 
Terveydenhuollon palvelualuejohtaja Merja Kanervisto-Jokinen, merja.kanervisto-jokinen(at)fshky.fi, puh. 
040 648 6911 

 
 
Haku päättyy 

 

30.4.2021, klo 16:00 

 

Lähetä hakemuksesi kirjaamo@fshky.fi ja otsikoi ”Avosairaanhoidon ylilääkäri”.  
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