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§ 288
Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalve-
lut -osaston osastopäällikölle

HEL 2016-011880 T 01 01 04 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupunginhallitus myöntää 
eron sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston osasto-
päällikkö Riitta Simoilalle hakemuksensa mukaisesti 1.5.2017 lukien. 

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupunginhallitus 
määrää talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön avoimeen vir-
kaan sitä haettavaksi julistamatta ajalle 1.5.2017−31.5.2017 osasto-
päällikön vuosilomasijaisuutta hoitaneen osastopäällikön 1. sijaisen 
palvelupäällikkö Ann-Marie Turtiaisen 7 461,48 euron kokonaiskuukau-
sipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikön virasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 17.9.2012 § 1036 ottaa organisaatioasiantunti-
ja, kehittämisjohtaja, terveydenhuollon tohtori Riitta Simoilan sosiaali- 
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ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön vir-
kaan 1.1.2013 lukien 7 300 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan 
mukaan määräytyvin palkkaeduin. Riitta Simoila on 17.10.2016 hake-
nut eroa sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikön virasta 1.5.2017 lukien jäädäkseen vanhuuseläkkeelle. 
Sosiaali- ja terveysviraston va. virastopäällikkö on 31.10.2016 puolta-
nut erohakemusta.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan viraston tai laitoksen päällikkö taikka 
hänen määräämänsä viranhaltija myöntää alaiselleen viranhaltijalle 
vuosiloman ja ottaa vuosilomasijaisen. Sosiaali- ja terveysviraston va. 
virastopäällikkö on myöntänyt osastopäällikkö Simoilalle vuosiloman 
ajalle 19.12.2016−30.4.2017. Vuosiloman aikana osastopäällikön teh-
tävät hoidetaan sijaisuusjärjestelyin virastopäällikön päätöksen mukai-
sesti. Vuosilomasijaisena toimii osastopäällikön 1. sijainen palvelupääl-
likkö Ann-Marie Turtiainen vakanssin tämän hetkisen 7 461,48 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.   

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 20 §:n mukaan osaston päälli-
kön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausunton-
sa. Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoi-
tajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viran-
omainen. Osastopäällikön viran ollessa avoin 1.5.2017−31.5.2017 sosi-
aali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että avoimeen 
osastopäällikön virkaan otetaan määräajaksi osastopäällikön vuosilo-
masijaisuutta hoitanut palvelupäällikkö Ann-Marie Turtiainen vakanssin 
tämän hetkisen 7 461,48 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan mää-
räytyvin palkkaeduin. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 
momentin mukaan viran julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa 
muun muassa kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen 
ottaminen määräajaksi.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koske-
vassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja 
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan mää-
räaikaisjärjestelyin.  

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien. Hyväksytyn hallintosäännön 4 luvun 9 §:n mukaan jokaisella toi-
mialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi toimialajohtajan alaisuudes-
sa toimialan hallinto. Toimialan hallinto huolehtii toimialan hallinto- ja 
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tukipalveluista. Sosiaali- ja terveysviraston hallinnon osastot yhdistyvät 
toimialan hallinnoksi 1.6.2017 lukien. 

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikön virasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöasiantuntija


