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§ 95
Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid byggnadstill-
synsverket

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Lauri Jääskeläinen avsked från tjänsten som verkschef vid bygg-
nadstillsynsverket från 1.4.2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 26.5.2004 anställa vicehäradshövding Lauri 
Jääskeläinen för tjänsten som verkschef vid byggnadstillsynsverket. 
Lauri Jääskeläinen har genom en blankett daterad 15.1.2017 ansökt 
om avsked från verkschefstjänsten för att avgå med ålderspension 
1.4.2017. 

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 byggnadstillsynsverket utlyses i detta sammanhang. Avdel-
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ningschefen, diplomingenjör Kai Miller har varit stf. verkschef vid bygg-
nadstillsynsverket sedan 31.10.2016. Förordnandet går ut 31.3.2017.

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

Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten 
om upphävande av ett tjänsteförhållande. Enligt 23 § beviljar stadsdi-
rektören eller biträdande stadsdirektören i fråga chefen för en under-
ställd förvaltning semester.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
har på ansökan av verkschef Lauri Jääskeläinen beviljat denne semes-
ter för tiden 31.10.2016–31.3.2017. Hon förordnade i sammanhanget, 
med hänvisning till ordningsföljden för ställföreträdare godkänd av 
byggnadsnämnden, förste ställföreträdaren för verkschefen, överingen-
jör Kai Miller till stf. verkschef med den lön som gäller för tjänsten. Kai 
Miller befriades samtidigt från att sköta överingenjörstjänsten under 
den angivna tiden.

Verkschefstjänsten (anställningsnummer 017600) dras in 31.5.2017 
med anledning av att ledarskapssystemet reformeras. Stadsstyrelsen 
inrättade en tjänst som byggnadstillsynschef 19.12.2016 (1144 §). In-
nehavaren blir 1.6.2017 ledande tjänsteinnehavare i fråga om bygg-
nadstillsynstjänster inom servicehelheten tjänster och tillstånd, vilken 
hör till stadsmiljösektorn. Stadsstyrelsens ledarskapssektion beslutar 
om anställning av en byggnadstillsynschef i tjänsteförhållande.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen i sitt verkställighetsbeslut att besluta förordna avdelningschefen vid 
byggnadstillsynsverket, stf. verkschef Kai Miller att sköta den vakanta 
verkschefstjänsten med en total månadslön på 7 426,69 euro från 
1.4.2017 till 31.5.2017, dock längst tills den som valts till innehavare av 
tjänsten som byggnadstillsynschef tillträder denna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Sökande av ändring
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För kännedom

Rakennusvalvontavirasto
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Asuntotuotantotoimisto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 78
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Lauri Jääskeläiselle eron raken-
nusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 alkaen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi


