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§ 90
Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör 
för bildnings- och personalväsendet

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anställa kanslichef Ritva Viljanen till 
innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och 
personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutade förrätta valet av innehavare av tjänsten som
biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå 
till 12 066,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade också att anställningen ska vara villkorlig 
om den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans 
eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid valet och 
att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om 
hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. 
Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag 
personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutade vidare i det fall att den som anställs uppnår 
åldern för ålderspension innan de sju åren gått att tjänsteförhållandet 
ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom förordna den som anställts att 
sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till 
verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet.

Behandling

Ordföranden konstaterade att Pertti Hämäläinen har gett sitt samtycke 
till att bli anställd för tjänsten som biträdande stadsdirektör och har 
lämnat in en utredning om sin behörighet.

Dessutom meddelade ordföranden att Päivi Lipponen har återtagit sin 
ansökan.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion. 
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Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig 
valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, 
förrättas med slutna sedlar.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
ledamoten Antti Valpas understödd av ledamoten Seppo Kanerva hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta lämna valet av biträdande 
stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet till det fullmäktige 
som väljs vid 2012 års kommunalval.

Dessutom hade ledamoten Jorma Bergholm föreslagit att kanslichef 
Ritva Viljanen skulle anställas för tjänsten som biträdande stadsdirektör 
och ledamoten Ville Ylikahri hade föreslagit att riksdagsledamoten Tuija 
Brax skulle anställas för tjänsten. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Antti Valpas motförslag godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar lämna valet av biträdande 
stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet till det fullmäktige 
som väljs vid 2012 års kommunalval.

Ja-röster: 81
Elina Aaltio, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-
Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Anu 
Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan 
D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
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Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Heta Välimäki, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Nina Huru, Seppo Kanerva, Antti Valpas

Frånvarande: 1
Jussi Halla-aho

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att valet i ärendet förrättas med slutna 
sedlar och bad ledamöterna Terhi Koulumies och Osku Pajamäki att 
biträda vid valförrättningen.

Vid valet fick Ritva Viljanen 48 röster och Tuija Brax 32 röster. 
Dessutom hade 2 blanka röstsedlar inlämnats samt på 2 röstsedlar 
antecknats en obehörig namnteckning. 

Stadsfullmäktige beslutade anställa kanslichef Ritva Viljanen till 
innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och 
personalväsendet för sju år.

Därefter avbröts fullmäktigesammanträdet för att den nya biträdande 
stadsdirektören skulle kunna gratuleras.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista
2 Valitun hakemus
3 Sanomalehti-ilmoitus 22.2.2012 sivistys- ja henkilöstötoimen 

apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen
4 Äänestyslista
5 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beslutar förrätta valet av innehavare av tjänsten som
biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet för sju år.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå till 
12 066,90 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutar också att anställningen ska vara villkorlig om 
den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller 
hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid valet och att 
villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om 
hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. 
Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag 
personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutar vidare i det fall att den som anställs uppnår 
åldern för ålderspension innan de sju åren gått att tjänsteförhållandet 
ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom förordna den som anställts att 
sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till 
verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings- och 
personalväsendet.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att tjänsten som biträdande stadsdirektör för 
bildnings- och personalväsendet blev vakant 1.3.2012 och att den varit 
utlyst för sju år. Ansökningstiden gick ut 7.3.2012.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen är kompetenskrav för biträdande 
stadsdirektörerna högskoleexamen eller god förtrogenhet med 
kommunalförvaltning. Utöver den av staden bestämda särskilda 
behörigheten gäller de i grundlagen angivna allmänna grunderna för 
anställning i tjänsteförhållande. Den som förrättar valet ska beakta de 
allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Det kom sex ansökningar inom ansökningstiden. En sökande återtog 
sin ansökan. Ansökningshandlingarna är i sin helhet tillgängliga under 
stadsfullmäktiges sammanträde och därförinnan på 
förvaltningscentralen.

Enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 15.2.2012 (ärende 4) kan 
till denna tjänst som biträdande stadsdirektör också antas en person 
som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill. På basis 
av 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare ska hans eller hennes 
behörighet då ha utretts.
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En person som ska anställas i tjänsteförhållande hos staden är skyldig 
att lämna upplysningar om sina förutsättningar att sköta uppgiften med 
hänsyn till hälsan och att vid behov delta i kontroller eller 
undersökningar som utförs för att saken ska bli klarlagd. Om den som 
ska anställas inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller 
hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga i valsituationen ska 
stadsfullmäktige besluta att anställningen är villkorlig. Villkorligheten 
gäller tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och 
fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in 
inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av 
beslutet om anställning.

I det fall att den som blir vald uppnår åldern för ålderspension innan de 
sju åren gått ska stadsfullmäktige besluta att tjänsteförhållandet ska 
pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä hakijoiden ansioista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Valittu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.03.2012 § 297

HEL 2012-001464 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa apulaiskaupunginjohtajan 
vaalin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan 
seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että viran palkka on 12 066,90 
euroa kuukaudelta. 
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä edellytyksiä 
koskevia tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, ottaminen on 
ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. 
Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli otetuksi tulee henkilö, 
joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen seitsemän vuoden määräajan 
umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun 
virkaan otettu saavuttaa 68 vuoden iän.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee määrätä virkaan otetun 
hoitamaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kaupunginhallituksen 
johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

26.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: 

Perustelut:

Apulaiskaupunginjohtajan virat täytetään tosiasiallisesti poliittisin 
perustein ja valtuuston voimasuhteiden mukaisesti. Perussuomalaiset 
vastustavat poliittisia virkanimityksiä, ja niistä tulisi vastaisuudessa 
luopua.

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaa 
täytettäessä sosialidemokraatit vetoavat siihen, että heidän 
"mandaattinsa" on kesken Tuula Haataisen siirryttyä muihin tehtäviin 
ennen virkakautensa päättymistä, ja vihreät siihen, että nyt istuvan 
valtuuston voimasuhteiden nojalla paikka "kuuluisi" heille.

Koska valtuustokausi on päättymässä tänä vuonna, ja koska 
apulaiskaupunginjohtajan virkakausi kestää seitsemän vuotta, on 
perusteltua, että, sikäli kuin virkojen puoluepoliittisesta jyvittämisestä ei 
luovuta, sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka 
täytetään vasta vuoden 2013 puolella uuden valtuuston aloitettua 
työskentelynsä.

Ehdotus kaupunginhallituksen esitykseksi:
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"Kaupunginvaltuusto päättänee jättää sivistys- ja henkilöstötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan vaalin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 
valittavan valtuuston toimitettavaksi."

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jäsen Halla-aho jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän 
mielipiteen.

19.03.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi


