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§ 31
Avskedsansökan från biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet Tuula Haatainen

HEL 2012-001452 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att biträdande stadsdirektören 
Tuula Haatainen var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet 
Tuula Haatainen avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör 
räknat från 1.3.2012. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att både en person som har sökt 
tjänsten som biträdande stadsdirektör och en person som inte har sökt 
tjänsten kan antas till tjänsteförhållandet, i det senare fallet om han 
eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes 
behörighet har utretts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja biträdande stadsdirektören för 
bildnings- och personalväsendet Tuula Haatainen avsked från tjänsten 
som biträdande stadsdirektör räknat från 1.3.2012. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att både en person som har sökt 
tjänsten som biträdande stadsdirektör och en person som inte har sökt 
tjänsten kan antas till tjänsteförhållandet, i det senare fallet om han 
eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes 
behörighet har utretts.

Föredraganden

Stn meddelar att biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen ansöker om 
avsked från visstidstjänsten som biträdande stadsdirektör räknat från 
1.3.2012.

Stn konstaterar att det i lagen om kommunala tjänsteinnehavare är 
angivet att en tjänsteinnehavare anställs i tjänsteförhållande tills vidare 
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eller för viss tid (3 § 1 mom.). Anställning i tjänsteförhållande kräver 
offentligt ansökningsförfarande (4 §).

I ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat kan 
anställas endast en person som skriftligen har sökt det före 
ansökningstidens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. Till 
ansökan ska fogas en utredning över sökandens behörighet. Till 
tjänsten som kommundirektör och i enlighet med fullmäktiges beslut 
även till ett annat tjänsteförhållande kan även antas en person som inte 
har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att 
hans eller hennes behörighet har utretts (5 § i lagen om kommunala 
tjänsteinnehavare).

Enligt förvaltningsstadgan beslutar Stn om utlysning av en sådan tjänst 
för vilken Stge anställer en tjänsteinnehavare.

Stn har för avsikt att utlysa tjänsten som biträdande stadsdirektör för
bildnings- och personalväsendet på sju år. En ansökningstid på två 
veckor tillämpas, och det elektroniska rekryteringssystemet används 
inte.

Den totala lönen är densamma som för de nuvarande biträdande 
stadsdirektörerna. Biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet har nu en lön på 12 066,90 euro i månaden.

Stn anser att Stge bör besluta att även en person som inte har sökt 
tjänsten kan antas till tjänsteförhållandet om han eller hon samtycker 
därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 131

HEL 2012-001452 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle eron 
apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.3.2012 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että tähän 
apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen 
lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole 
hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Käsittely

06.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Haatainen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi


