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Yleistä

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen on irtisanoutunut virastaan erosopimuksen
mukaisesti 1.10.2021 alkaen. Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymän
hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja huolehtii
yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden
valmistelusta ja yhteensovittamisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.
Tarkemmat toimitusjohtajan tehtävät on määritelty HSY:n
hallintosäännössä.
HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus ottaa ja erottaa
toimitusjohtajan ja 21 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka
tehtävä on valita viranhaltija avoinna olevaan tehtävään.

Päätösehdotus (pj)

Hallitus päättää
a. julistaa toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi seuraavin
kelpoisuusvaatimuksin:
Akateeminen ylempi korkeakoulututkinto, yli 10 vuoden työkokemus sekä
käytännön johtamiskokemusta vaativista johtamistehtävistä. Virkaan
valittavalla on kelpoisuusvaatimusten lisäksi oltava johtavalta viranhaltijalta
kaksikielisellä virka-alueella vaadittava kotimaisten kielten taito,
b. nimetä keskuudestaan työryhmän, jossa on neljä jäsentä ja jonka
jäsenet osallistuvat viran haku- ja täyttömenettelyn eri vaiheisiin
rekrytointisuunnitelman mukaisesti, sekä
c. nimetä yhden jäsenistä työryhmän puheenjohtajaksi.

Käsittely ja muutosehdotukset
Merkittiin tiedoksi, että HSY:n toimi- ja tulosaluejohtajat poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Hallituksen varajäsen Hannele Kerola ehdotti hallituksen jäsen Antti
Vuorelan kannattamana, että päätöskohtaan a. lisätään kohta ”Tehtävä
edellyttää HSY:n toimialan tuntemusta.”
Hallituksen jäsen Antti Vuorela ehdotti jäsen Nuutti Hyttisen ja varajäsen
Hannele Kerolan kannattamana, että päätöskohtaan a. lisätään kohta
”Virka on määräaikainen ja määräaikaisuuden kesto on viisi vuotta.”
Todettiin, että koska muutosehdotukset saivat kannatusta, joudutaan
äänestämään.
Äänestykset

Hallituksen varajäsen Hannele Kerolan ehdotus, jossa päätöskohtaan a.
lisätään kohta ”Tehtävä edellyttää HSY:n toimialan tuntemusta.”
Esittelijän pohjaehdotus = JAA

Hannele Kerolan muutosehdotus = EI
Äänestystulos: JAA 10 ja EI 3
Äänestyksen perusteella esittelijän pohjaehdotus voitti, joten
päätösehdotusta ei muuteta.
Hallituksen jäsen Antti Vuorelan ehdotus, jossa päätöskohtaan a. lisätään
kohta ”Virka on määräaikainen ja määräaikaisuuden kesto on viisi vuotta.”
Esittelijän pohjaehdotus = JAA
Antti Vuorelan muutosehdotus = EI
Äänestystulos: JAA 9 ja EI 4
Äänestyksen perusteella esittelijän pohjaehdotus voitti, joten
päätösehdotusta ei muuteta.
Eriävä mielipide

Hallituksen jäsen Antti Vuorela jätti eriävän mielipiteen: ”HSY:n
toimitusjohtajan pitää ehdottomasti tuntea HSY:n toimiala. Tämä on HSY:n
ja sen alueen asukkaiden etu. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävän tulee olla
määräaikainen. Määräajan tulee olla viisi vuotta.”.

Päätös

Hallitus päätti
a. julistaa toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi seuraavin
kelpoisuusvaatimuksin:
Akateeminen ylempi korkeakoulututkinto, yli 10 vuoden työkokemus sekä
käytännön johtamiskokemusta vaativista johtamistehtävistä. Virkaan
valittavalla on kelpoisuusvaatimusten lisäksi oltava johtavalta viranhaltijalta
kaksikielisellä virka-alueella vaadittava kotimaisten kielten taito,
b. nimetä työryhmän jäseniksi Mia Nygård-Peltolan, Leo Straniuksen,
Anders Portinin ja Antti Vuorelan tehtävänään osallistua viran haku- ja
täyttömenettelyn eri vaiheisiin rekrytointisuunnitelman mukaisesti, sekä
c. nimetä Mia Nygård-Peltolan työryhmän puheenjohtajaksi.

