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§ 166
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid social- och 
hälsovårdsverket och förordnande för den vakanta tjänsten

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Hannu Juvonen avsked från tjänsten som verkschef vid social- och 
hälsovårdsverket från 9.6.2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt förordna avdelningschefen vid so-
cial- och hälsovårdsverket, stf. verkschefen Juha Jolkkonen att sköta 
den vakanta tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket 
från 9.6.2016 till 31.5.2017 med en totallön på 10 268,78 euro i måna-
den.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Hannu Juvo-
nens avsked från tjänsten som verkschef vid social- och häl-
sovårdsverket att det utreds hur det kan säkerställas i fortsättnin-
gen att det för Helsingfors stads högt avlönade tjänster (trots 
reformen av ledarskapssystemet) utan politisering väljs rätta per-
soner lämpliga för uppgiften, dvs. sådana som är intresserade av 
det till tjänsteutövningen hörande arbetet och som har förmågan 
att lyssna på de anställda och på stadsbor i behov av olika slags 
service.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Tuomo Valokainens hemställ-
ningskläm inte hade understötts, varvid den förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
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2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 10.12.2014 (413 §) anställa avdelningsche-
fen vid social- och hälsovårdsverket Hannu Juvonen för tjänsten som 
verkschef för tiden 1.1.2015–30.6.2017. Hannu Juvonen valdes 
9.12.2015 till direktör för Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Han 
har varit tjänstledig från staden utan lön 15.1–8.6.2016 och har nu ge-
nom en skrivelse daterad 16.5.2016 ansökt om avsked från tjänsten 
som verkschef vid social- och hälsovårdsverket.  

En av stadsstyrelsens riktlinjer i beslutet 21.3.2016 om verkställighet av 
reformen av ledarskapssystemet är att de ledigblivande tjänsterna som 
verkschef och avdelningschef inte tillsätts tills vidare utan sköts med 
visstidsarrangemang. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till den på-
gående reformen att det inte är ändamålsenligt att tjänsten som verks-
chef vid social- och hälsovårdsverket utlyses i detta sammanhang. Av-
delningschefen, medicine licentiat Juha Jolkkonen har varit stf. verks-
chef vid social- och hälsovårdsverket 15.1–8.6.2016. 

Det är angivet i 15 § i förvaltningsstadgan att en handhavare av en va-
kant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anstäl-
lande myndigheten. Enligt 16 § beslutar den anställande myndigheten 
om upphävande av ett tjänsteförhållande. Vidare framgår det av 20 § 1 
mom. i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet att verksche-
fen anställs av stadsfullmäktige. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor
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1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta
2 Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 496

HEL 2016-005596 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Hannu Juvoselle eron sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön virasta 9.6.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää ottaa sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäällikkö, vs. virastopäällikkö Juha Jolkkosen hoitamaan sosiaa-
li- ja terveysviraston virastopäällikön avointa virkaa 10 268,78 euron 
mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 9.6.2016 alkaen 31.5.2017 
asti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi


