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§ 727
Rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan 
viran haettavaksi julistaminen sekä avoimen viran hoitajan 
määrääminen

HEL 2011-002165 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Anu Hilpi-Niemen 
irtisanoutumisilmoituksen rakentamispalvelun (Stara) itäisen 
kaupunkitekniikan yksikönjohtajan virasta 29.8.2011 lukien sekä 
kehottaa rakentamispalvelua ryhtymään toimenpiteisiin 
rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan viran 
haettavaksi julistamiseksi rakentamispalvelun johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 
siten, että viran palkkaedut määräytyvät 5492,33 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä kehityspäällikkö Pirjo-Riitta 
Kiiskisen hoitamaan rakentamispalvelun avoinna olevaa itäisen 
kaupunkitekniikan johtajan virkaa 29.8.2011 alkaen 5492,33 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen asti, kunnes virka 
saadaan täytettyä ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia 
tehtäviä, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 28.2.2012 saakka.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Anu Hilpi-Niemen 
irtisanoutumisilmoituksen rakentamispalvelun (Stara) itäisen 
kaupunkitekniikan yksikönjohtajan virasta 29.8.2011 lukien sekä 
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kehottaa rakentamispalvelua ryhtymään toimenpiteisiin 
rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan viran 
haettavaksi julistamiseksi rakentamispalvelun johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 
siten, että viran palkkaedut määräytyvät 5492,33 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä kehityspäällikkö Pirjo-
Riitta Kiiskisen hoitamaan rakentamispalvelun avoinna olevaa itäisen 
kaupunkitekniikan johtajan virkaa 29.8.2011 alkaen 5492,33 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen asti, kunnes virka 
saadaan täytettyä ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia 
tehtäviä, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 28.2.2012 saakka.

Esittelijä

Itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtaja Anu Hilpi-Niemi on 
irtisanoutunut virastaan siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 
28.8.2011. Itäinen kaupunkitekniikka rakentaa, korjaa ja hoitaa katu- ja 
viheralueita itäisen Helsingin alueella. Yksikönjohtajan tehtävänä on 
johtaa osaston toimintaa ja vastata siitä, että hyväksytyt tavoitteet 
saavutetaan. Osaston liikevaihto vuonna 2011 on noin 34 milj. euroa. 
Itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan viran kokonaispalkka on 
5492,33 euroa. 

Teknisen palvelun lautakunta esittää 18.8.2011, että kehityspäällikkö 
Pirjo-Riitta Kiiskinen määrättäisiin hoitamaan avoinna olevan 
virkasuhteen tehtäviä 29.8.2011 alkaen 5492,33 euron mukaisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen asti, kunnes virka 
saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan 
virkaan kuuluvia tehtäviä, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 
28.2.2012 saakka. Kiiskinen täyttää kelpoisuusvaatimukset ja suostuu 
hoitamaan tehtäviä.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunginhallitus kehottaisi Staraa 
käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Viraston johtosäännön mukaan osaston päällikön valitsee 
kaupunginhallitus lautakunnan annettua ensin lausuntonsa. 

Johtosäännön mukaan osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena 
on korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 
Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osaston päälliköltä vaaditaan 
suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja 
kirjallista taitoa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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