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§ 296
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan tiedo-
tusluontoisen asian:

Terveysasemien johtajalääkärin virkaan valinta tuodaan sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätettäväksi 13.12.2016. Kyseessä on avoin virka, 
joka täytetään määräaikaisena kahden vuoden ajaksi. Määräaikaisuu-
den ollessa yli kuusi kuukautta sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee 
tehdä päätös ko. virkaan valinnassa. Lautakunnalle esitetään, että se 
päättäisi asiasta 13.12.2016 kokouksessa.

Lisäksi jäsen Sirpa Asko-Seljavaara halusi saattaa kysymyksen esteel-
lisyydestään käsitellä järjestöavustuksia lautakunnan päätettäväksi, 
koska hän on ollut aikaisemmin Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n 
hallituksen jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti il-
man äänestystä ennakoivana ratkaisuna, että jäsen Sirpa Asko-Selja-
vaara ei ole esteellinen käsittelemään ja päättämään esityslistan asiois-
ta 4 (Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttämi-
nen järjestöjen avustamiseen vuonna 2017) ja 5 (Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2017). Jäsen Sirpa Asko-
Seljavaara poistui kokouksesta hänen esteellisyyttään koskevan asian 
käsittelyn ajaksi.

Edellä esitetyn lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta sopi yksimielisesti 
asioiden 4 ja 5 käsittelyjärjestyksen muutoksesta siten, että esityslistan 
asia 5 (Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 
2017) käsiteltiin ennen asiaa 4 (Valtion kaupungille luovuttamien kuo-
linpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2017).

Käsittely

Ilmoitusasioissa asian puheenjohtajana toimi terveysasemien johtaja-
lääkärin virkaan valintaa koskevan tiedotusasian ja jäsen Sirpa Asko-
Seljavaaran esteellisyyttä koskevan asian osalta puheenjohtaja Maija 
Anttila ja esityslistan käsittelyjärjestyksen osalta tilapäiseksi puheenjoh-
tajaksi valittu jäsen Sami Heistaro.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi, että käsiteltäviä 
ilmoitusasioita ei ole.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


