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§ 317
Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten hos sektorchefen i social- 
och hälsovårdssektorn från och med 1.1.2023

HEL 2022-013198 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade tjänsteutövningsskyldigheten hos sektorche-
fen i social- och hälsovårdssektorn, Juha Jolkkonen, så att han blir sek-
torchef i social-, hälsovårds- och räddningssektorn från och med 
1.1.2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Helena Wendorf, expert, arbetsgivarpolicy, telefon: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 23 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsom-
råden kan den myndighet i en kommun eller i ett välfärdsområde som 
beslutar om anställning i ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare 
sedan den gett tjänsteinnehavaren tillfälle att bli hörd besluta att tjäns-
teinnehavarens tjänsteutövningsskyldighet ska ändras, om en omorga-
nisering av verksamheten eller någon annan grundad anledning så för-
utsätter.

Sektorcheferna vid Helsingfors stad utses för högst sju år. Sektorche-
fen i social- och hälsovårdssektorn Juha Jolkkonens mandattid började 
20.12.2016 och löper ut 19.12.2023.

I syfte att uppfylla de krav på särredovisning som anges i lagkomplexet 
som gäller social- och hälsovården, samt förtydliga styrningen av de 
arbetspaket som följer av vårdlagstiftningen beslutade stadsfullmäktige 
16.3.2022 (62 §) att Helsingfors stad har en social-, hälsovårds- och 
räddningssektor från och med 1.1.2023. Sektorn består av den nuva-
rande social- och hälsovårdssektorn och det nuvarande räddningsver-
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ket. Sektorn leds av sektorchefen i social-, hälsovårds- och räddnings-
sektorn.

Social- och hälsovårdssektorns omkostnader i bokslutet 2021 uppgick 
till 2 516 miljoner euro och räddningsverkets till 62 miljoner euro. Inom 
social- och hälsovårdssektorn arbetade cirka 15 000 personer och vid 
räddningsverket cirka 750 personer år 2021.

På grund av karaktären av förändringarna i anknytning till omorganise-
ringen av verksamheten är det motiverat att sektorchefen i social- och 
hälsovårdssektorn, Juha Jolkkonen, kommer att leda den nya sektorn 
från och med 1.1.2023 och att ingen ny tjänst inrättas eller ledigförkla-
ras.

Sektorchefen i social-, hälsovårds- och räddningssektorn är föredra-
gande i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden och dess sektioner 
samt för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen är chef för 
direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn och för sektorns 
förvaltningsdirektör. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen 
föreskriver.

Sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn Juha Jolkkonen har blivit 
hörd om ändringen av tjänsteutövningsskyldigheten och dess grunder 
10.11.2022.

I enlighet med 7 kap. 1 § 15 mom. i förvaltningsstadgan beslutar stads-
fullmäktige om anställning av sektorchefer. Stadsfullmäktige beslutar 
därmed också om ändring av sektorchefens tjänsteutövningsskyldighet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Helena Wendorf, expert, arbetsgivarpolicy, telefon: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn Juha Jolkkonen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 812
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohta-
ja Juha Jolkkosen virantoimitusvelvollisuutta siten, että hän toimii sosi-
aali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajana 1.1.2023 lukien.

Käsittely

21.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juha Jolkkonen
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi


