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§ 81
Avskedsansökan från verkschefen för ungdomscentralen med 
anledning av pensionering

HEL 2012-004005 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja ungdomsdirektör Lauri Siurala avsked från tjänsten som 
verkschef för ungdomscentralen räknat från 1.10.2012 då han går i 
pension.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja ungdomsdirektör Lauri Siurala avsked 
från tjänsten som verkschef för ungdomscentralen räknat från 
1.10.2012 då han går i pension.

Föredraganden

Ungdomsdirektör Lauri Siurala meddelar att han går i pension räknat 
från 1.10.2012.

Tjänsten som ungdomsdirektör ska tillsättas av stadsfullmäktige. 
Kompetenskrav för verkschefen är högre högskoleexamen och 
dessutom kännedom om ungdomsarbete och erfarenhet av 
administration och ledarskap. Språkkunskapskrav för tjänsten är med 
stöd av språkkunskapsstadgan utmärkta muntliga och skriftliga 
kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska.

Stadsstyrelsen har för avsikt att vid verkställigheten av 
stadsfullmäktiges beslut uppmana ungdomscentralen att utlysa tjänsten 
som verkschef med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen 
för ungdomsförvaltningen och med den lön som hör till tjänsten.

En handhavare av en vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen 
bestäms av den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är 
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denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 
180 dagar. Stadsstyrelsen har för avsikt att vid behov förordna en 
handhavare av tjänsten för en viss tid.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

För kännedom

Asianosaiset
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.03.2012 § 279
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää nuorisotoimenjohtaja Lauri 
Siuralalle eron nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virasta 
1.10.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi


