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§ 1146
Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 § 342, 343, 344 ja 345 tekemien 
päätösten täytäntöönpano: Toimialajohtajien virkaan ottaminen

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.12.2016 § 342, 
343, 344 ja 345 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen 
jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että virkaan valitut henkilöt ot-
tavat virat vastaan 20.12.2016.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä valitut toimialajohtajat hoita-
maan nykyisen organisaation virkoja 31.5.2017 saakka toimialajohtajan 
viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien seuraavasti:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja: opetustoimen johtaja

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja: kaupunkisuunnitteluviraston vi-
rastopäällikkö

 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja: nuorisotoimenjohtaja

 Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja: sosiaali- ja terveysvi-
raston virastopäällikkö.

Vielä kaupunginhallitus päätti ottaa edellä mainitut virkasuhteeseen 
1.6.2017 lukien ilman että tehtävää varten on perustettu virkaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen 1. ja 2. kappale Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen 3. ja 4. kappale Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2016, 342, 343, 344 ja 345 § ottaa vir-
kaan toimialajohtajat.

Koska valitut henkilöt ovat nyt virastopäällikköjen viroissa, on tarkoituk-
senmukaista, että he hoitavat toimialajohtajan viran ohella virastopäälli-
kön virkaa, kunnes virat lakkautetaan 31.5.2017. Voimassa olevan hal-
lintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja 
hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa 
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi. Johtosääntöjen mukaan viras-
ton päällikön ottaa kaupunginvaltuusto.

Järjestelyllä, jossa otetaan toimialajohtajat virkasuhteeseen ilman vir-
kaa, turvataan viranhaltijan virassapysymisoikeus toimialajohtajan 
määräaikaisen virkasuhteen päätyttyä. Ei ole tarkoituksenmukaista, et-
tä henkilö jäisi virkavapaalle nykyisestä virastaan tai muusta tätä varten 
erikseen perustetusta virasta toimialajohtajan määräaikaisen virkasuh-
teen ajaksi. Työtehtävät määrittyvät toimialajohtajan määräaikaisen vir-
kasuhteen päätyttyä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöksen 1. ja 2. kappale Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen 3. ja 4. kappale Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 14.12.2016 § 342

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita Juha Jolkkosen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan vir-
kaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksentiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi


