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§ 94
Eron myöntäminen etelän palvelualueen johtajalle ja viran haetta-
vaksi julistaminen

HEL 2020-006725 T 01 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää valtiotieteen lisensiaatti, 
terveydenhuollon maisteri, eMBA ********** eron etelän palvelualueen 
johtajan virasta 1.9.2020 lukien.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että etelän palvelualueen 
johtajan virka (vakanssinumero 032608) julistetaan haettavaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen tai-
to. Etelän palvelualueen johtajan virka kuuluu kokonaispalkkausjärjes-
telmään.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä Kivelän seniori-
keskuksen johtaja, terveystieteiden maisteri, eMBA ********** hoita-
maan etelän palvelualueen johtajan avoinna olevaa virkaa 1.9.2020 lu-
kien siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan 
virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien 
osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu henkilöstöasioiden käsit-
telyyn. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunnan nuorisoneuvoston 
edustaja Jemina Sandell ei ollut läsnä kokouksessa tätä asiaa käsitel-
täessä tai siitä päätettäessä.

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
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Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Etelän palvelualueen johtaja ********** on 13.5.2020 päivätyllä hake-
muksellaan pyytänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta myöntäisi hä-
nelle eron etelän palvelualueen johtajan virasta 1.9.2020 lukien eläk-
keelle siirtymisen vuoksi. Hakemus on nähtävänä sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokouksessa.

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

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

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 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Virkaan määrätty Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-
lautakunta

Tiedoksi
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Työnantaja- ja hyvinvointipalvelut
Taloushallintopalvelut


