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§ 8
Sijaisen määrääminen keskushallinnossa Palvelukeskusliikelaitok-
sen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajalle

HEL 2020-001006 T 00 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta määrää tietohallintopäällikkö 
Risto Paavolan hoitamaan Palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hy-
vinvointipalveluiden yksikönjohtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuu-
luvine palkkaetuineen (palkka 6060.05 €) 7.2.2020 alkaen siihen asti,  
kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa.

Johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on aiemmin merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisa-
noutumisen yksikönjohtajan virasta ja todennut virkasuhteen päätty-
neen 6.2.2020 sekä kehottanut toimitusjohtajaa käynnistämään viran 
täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajan viran hakumenettely 
on tarkoitus käynnistää heti ja tavoite on saada virka täytettyä kevään 
2020 aikana. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin 
mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun ky-
symyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määrä-
ajaksi.
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Paavola on toiminut toimitusjohtajan 4.6.2019 tekemällä hallinnollisella 
päätöksellä 4.6.2019 alkaen Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikön-
johtajan viransijaisena.

Risto Paavola täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtais-
ten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä 
virkaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen johtajan suoran alaisen 
virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräai-
kaisesta hoitajasta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


