
Helsingfors stad Protokoll 1/2017 1 (3)
Stadsfullmäktige

Sj/10
18.01.2017

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 10
Förordnande för den vakanta tjänsten som idrottsdirektör

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för-
ordna avdelningschefen, temp. idrottsdirektör Petteri Huurre att sköta 
den vakanta tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket från 
28.1.2017 till 31.5.2017, dock längst tills en direktör valts för idrottsser-
vicehelheten och den som blivit vald har tillträtt anställningen. Totallö-
nen uppgår till 7 736,19 euro i månaden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 27.4.2016 (109 §) bevilja Anssi Rauramo 
avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket räknat från 
1.8.2016. Stadsstyrelsen har med anledning av den pågående refor-
men av ledarskapssystemet bestämt att verkschefs- och avdelnings-
chefstjänster som blir vakanta inte ska tillsättas utan skötas med tids-
bundna arrangemang. Stadsstyrelsen meddelar i motiveringarna till för-
slaget om att idrottsdirektören ska beviljas avsked att den separat be-
slutar om förordnande av en handhavare av den vakanta tjänsten.

Stadsstyrelsen beslutade 16.5.2016 (487 §) förordna chefen för idrotts-
verkets avdelning inomhusidrottstjänster Petteri Huurre att sköta den 
vakanta tjänsten som idrottsdirektör vid idrottsverket med en totallön på 
7 736,19 euro i månaden. Enligt beslutet skulle förordnandet börja 
1.8.2016 och upphöra senast 27.1.2017.

Följande är angivet i 15 § i förvaltningsstadgan: "En handhavare av en 
vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anstäl-
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lande myndigheten. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan 
stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar."

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige ska förordna temp. idrotts-
direktören Petteri Huurre att sköta den vakanta tjänsten som idrottsdi-
rektör vid idrottsverket från 28.1.2017 till 31.5.2017, dock längst tills en 
direktör valts för idrottsservicehelheten och den som blivit vald har till-
trätt anställningen. Huurre har varit temp. idrottsdirektör sedan 
1.8.2016 och skötte därförinnan sin ordinarie tjänst, tjänsten som chef 
för idrottsverkets avdelning inomhusidrottstjänster. Den föreslagna lö-
nen är densamma som temp. idrottsdirektören nu har. Eftersom förord-
nandet för den vakanta tjänsten som idrottsdirektör 27.1.2017 har varat 
i 180 dagar måste stadsfullmäktige fatta ett beslut i saken. 

Direktörer började sökas för sektorernas servicehelheter 30.11.2016. 
Intresserade skulle anmäla sig senast 19.12.2016. Beslut fattas troligen 
i början av år 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Huurre Petteri, va. liikuntajohtaja

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2016 § 1120

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että va. liikunta-
johtaja Petteri Huurre määrätään hoitamaan liikuntaviraston liikuntajoh-
tajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkka-
eduin 28.1.2017 alkaen 31.5.2017 asti, kuitenkin kauintaan siihen asti, 
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kun liikuntapalvelukokonaisuuden johtaja on valittu ja hän on ottanut 
tehtävän vastaan.

16.05.2016 Ehdotuksen mukaan

18.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 27.04.2016 § 109

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Anssi Rauramo avsked från tjänsten som idrottsdirektör vid idrotts-
verket räknat från 1.8.2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi


