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§ 294
Eron myöntäminen pohjoisen palvelualueen johtajalle ja viran haet-
tavaksi julistaminen

HEL 2019-011879 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää terveydenhuollon maiste-
ri, eMBA ********** eron 1.2.2020 lukien pohjoisen palvelualueen johta-
jan virasta.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että pohjoisen palvelualu-
een johtajan virka ********** julistetaan haettavaksi. Viran kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamisteh-
tävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito. Pohjoisen palvelualueen johtajan virka kuu-
luu kokonaispalkkausjärjestelmään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Kustaankartanon 
monipuolisen palvelukeskuksen johtaja, terveystieteiden maisteri 
********** hoitamaan pohjoisen palvelualueen johtajan avoinna olevaa 
virkaa 1.2.2020 lukien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu 
ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.5.2020 
saakka.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointi-
palvelut
Taloushallintopalvelut
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pohjoisen palvelualueen johtaja ********** on 8.11.2019 päivätyllä ha-
kemuksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi 
hänelle eron pohjoisen palvelualueen johtajan virasta 1.2.2020 lukien 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan suoran 
alaisen virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-

veyslautakunta
Sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointi-
palvelut
Taloushallintopalvelut

.


