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§ 290
Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan ottaminen

HEL 2011-006611 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Ari Jaakolan 
tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan lukien 5400 
euron kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että jos virkaan otetaan henkilö, joka 
ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan 
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta huolehtimaan 
päätöksestä tiedottamisesta valitulle ja muille hakijoille 
muutoksenhakuohjeistuksin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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1 Tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka, yhdistelmä hakijoista
2 Alkuhaastatteluun kutsutut hakijat
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa filosofian maisteri Ari Jaakolan 
tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan lukien 5400 
euron kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että jos virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan 
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ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa tietokeskusta 
huolehtimaan päätöksestä tiedottamisesta valitulle ja muille hakijoille 
muutoksenhakuohjeistuksin.

Esittelijä

Tilasto- ja tietopalvelupäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 
kahteen otteeseen. Ensimmäisessä, 7.11.2011 klo 15.00 mennessä 
päättyneessä haussa virkaa haki 28 henkilöä. Heistä yksi peruutti 
hakemuksensa jatkohaastattelun jälkeen. Tammikuun 23. päivänä 
2012 klo 14.00 päättyneessä haussa virkaa haki 17 henkilöä. Kolme 
hakijaa haki molemmilla hakukerroilla. Koska uudessa 23.1.2012 
päättyneessä haussa ilmoitettiin otettavan aikaisemmat hakemukset 
huomioon, saatiin yhteensä 42 hakemusta. Hakijoista laadittu 
yhdistelmä on liitteenä 1. Hakijoista kolme on Helsingin kaupungin 
palveluksessa.

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalveluosaston päällikkönä on tilasto- ja 
tietopalvelupäällikkö. Osasto laatii ja hankkii kaupungin ja sen 
toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä ja 
ennusteita, ylläpitää ja kehittää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja 
ja tietorekistereitä sekä antaa tieto- ja konsultointipalveluita. Lisäksi 
osastolla tehdään kansainvälisiä vertailuja. Tilasto- ja 
tietopalvelupäällikkö johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Hän toimii myös tietokeskuksen 
johtoryhmän jäsenenä sekä alan asiantuntijana kansallisissa ja 
kansainvälisissä tilastotoimen hankkeissa ja tehtävissä. 

Tietokeskuksen johtosäännön mukaan osaston päällikön ottaa 
kaupunginhallitus. Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen 
erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
Hakuilmoituksessa todettiin, että hyvä englannin kielen hallinta ja muu 
kielitaito ovat eduksi. Lisäksi todettiin arvostettavan hyviä yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja ja kykyä kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti sekä 
kansainvälistä osaamista. Hakuilmoituksessa kiinnitettiin huomiota 
myös avoimeen tietoon ja yhteistyöhön Helsingin metropolialueella 
sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 

Tietokeskus käytti haastatteluprosessissa ja haastattelujen (alku- ja 
jatkohaastattelujen) suorittamisessa Psycon Oy:n palveluja. Uuteen 
hakuun päädyttiin, koska toivottiin enemmän hakemuksia, jotka 
sisältäisivät sekä johtamisen ja hallinnon kokemusta että riittävää 
näyttöä toimi-alan kattavasta osaamisesta. Tilasto- ja 
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tietopalveluosaston nykytilanteessa osastopäällikön johtamistyössä 
toimialaosaaminen korostuu, koska osastolta on jäämässä useita 
avainhenkilöitä eläkkeelle lähimmän kahden vuoden aikana. 

Alkuhaastatteluun kutsuttiin kymmenen henkilöä, jotka yhtä 
hakemuksensa peruuttanutta henkilöä lukuun ottamatta ilmenevät 
liitteestä 2.  Heistä neljä henkilöä kutsuttiin jatkohaastatteluun. Yksi 
heistä peruutti hakemuksensa jatkohaastattelun jälkeen ja yksi 
jatkohaastatteluun kutsuttu henkilö ilmoitti jättäytyvänsä 
hakuprosessista. 

**********

Jatkohaastatteluun osallistuneista toinen,  ********** hakija AJ, on 
aikaisemmin ollut töissä tietokeskuksessa (yhteensä 11 vuotta). Tällä 
hetkellä hän toimii Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelussa 
tietopalvelupäällikkönä.

Toinen haasteltu hakija,  ********** hakija AH, toimii Itä-Suomen 
yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekuntaan kuuluvan ja 
Savonlinnan kampuksella sijaitsevan matkailualan opetus- ja 
tutkimuslaitoksen johtajana ja professorina.

Hän on suorittanut valtiotieteiden tohtorin tutkinnon Turun yliopistossa 
vuonna 2004 pääaineena sosiologia. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon 
hän suoritti Turun yliopistossa vuonna 1999 pääaineenaan sosiologia 
ja sivuaineina valtio-oppi, viestintä ja kulttuurihistoria. Hän on Turun 
yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dosentti (12/2009 -). 
Hakija AH on suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen vuonna 
2004. Keväällä 2011 hakija osallistui Johtamistaidon opiston JTO 
järjestämään johtamiskäyttäytymisen arviointiin. Hakija toimii tällä 
hetkellä (vuodesta 2008 alkaen) Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan 
kampuksella toimivan Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen 
johtajana, ma. professorina. Hän toimii myös 1.1.2010 alkaen 
yhteiskuntatieteellisen ja kauppatieteellisen tiedekunnan johtoryhmässä 
ja tiedekuntaneuvostossa sekä Savonlinnan kampuksen 
johtoryhmässä.  Aiemmin hän on työskennellyt Vaasan 
ammattikorkeakoulussa yliopettajana sekä Joensuun yliopistossa 
suunnittelijana opetus- ja tutkimustehtävissä. 

Hakija on tutkimussuuntautunut ja hänen työkokemuksessaan 
painottuvat opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaminen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta että koulutusohjelmista vastaaminen, tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden johtaminen sekä talous- ja 
henkilöstöhallinnosta vastaaminen. Hänen työ- ja 
tutkimuskokemuksensa on pääasiassa matkailualalta ja 
tutkimustyössään hän on paneutunut kvantitatiivisiin menetelmiin 
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hyödyntäen tilasto- ja rekisteriaineistoja ja mm. alueellisia aineistoja. 
Hänellä on kokemusta alansa kansainvälisistä tutkimushankkeista.

Hakijan äidinkieli on suomi; ruotsinkielen kirjallinen ja suullinen taito on 
tyydyttävä. Oman ilmoituksensa mukaan hänen kirjallinen ja suullinen 
englanninkielen taitonsa on erinomainen ja lisäksi hänen espanjan 
kielitaitonsa on hyvä. 

********** AJ, on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa 2008 pääaineenaan maantiede ja sivuaineina 
suunnittelumaantiede, viestintä ja tietojenkäsittelyoppi. Lisäksi hakija 
on suorittanut tilastotieteen johdantokurssin Helsingin yliopistossa ja 
Aalto-yliopiston/TKK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen yhdyskunta- ja aluesuunnitteluun sekä 
asiantuntijayhteistyön ja kanssa-asiantuntijuuteen painottuvan Pitkän 
kurssin vuonna 2009. Vantaan kaupungilla hakija on suorittanut uusien 
esimiesten valmennuksen keväällä 2011.

Hakija AJ toimii tällä hetkellä Vantaan kaupungin 
kaupunkisuunnittelussa tietopalvelupäällikkönä (1.1.2011 -). Hän 
vastaa Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun tietopalveluyksikön 
toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä näihin liittyvien ulkoisten 
yhteyksien hoitamisesta, kuten seutuyhteistyöstä sekä korkeakoulu- ja 
tutkimuslaitosyhteistyöstä. Hän on Vantaan kaupungin edustaja mm. 
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka – yhteistyöohjelman 
ohjausryhmässä, on myös Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun 
johtoryhmän jäsen ja osallistuu Vantaan kaupungin strategiatyöhön 
toimien maankäytön ja ympäristön toimialaa ja koko kaupunkia 
koskevissa kehittämistehtävissä. 

Ennen Vantaan kaupungille siirtymistä hakija AJ toimi tietokeskuksessa 
tutkijana, projektitutkijana, tilastosihteerinä ja tutkimussihteerinä 
yhteensä 11 vuotta, aluksi tutkimusavustajana eri hankkeissa ja sitten 
tutkijana ja asiantuntijana suorittaen tutkimushankkeita, edistäen 
tutkimustiedon ja paikkatietoaineistojen käyttöä sekä osallistuen 
tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Hänen tutkimustyön 
toimenkuvassaan painottuivat kaupunkitutkimuksen ja – tilaston 
tietoaineistot (rekisteri-, tilasto- ja tutkimusaineistot, erityisesti 
paikkatietoaineistot), menetelmät ja analyysit, erityisesti spatiaaliset 
analyysit ja visualisointi (esim. kaupungin tai kaupunkiseudun eri 
alueiden monimuuttujapohjaisen kehityksen kuvaaminen). Hän toimi 
myös paikkatietojärjestelmien asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, 
kuten Helsingin kaupungin paikkatiedon kehittämisohjelmatyössä, 
toimipisterekisterin kehittämisessä ja seudullisessa 
perusrekisterihankkeessa. Lisäksi hän osallistui useiden 
paikkatietoalaan sekä geoinformatiikan ja kaupunkitutkimuksen alaan 
liittyvien koulutushankkeiden toteuttamiseen Helsingin yliopistossa ja 
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Aalto-yliopistossa. Vuosina 2009-2010 hän toimi Kaupunkitutkimus ja 
metropolipolitiikka – yhteistyöohjelman valmistelusihteeristössä 
vastaten laajan monitoimijaprojektin koordinoinnista ja edistäen 
tulosten saattamista yhteistyöohjelmaksi. Samanaikaisesti hän 
osallistui Tietoa Stadista - Helsingin kaupungin tilasto- ja 
tutkimusohjelmien 2011-2015 laatimiseen.

********** AJ:lla on hyvä perehtyneisyys tietokeskuksen toimintaan. 
Työkokemuksensa kautta hän tuntee myös Helsingin 
kaupunginhallinnon ja sen toimintaympäristön, Helsingin 
kaupunkiseudun ja tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran hoidon 
kannalta keskeiset sidosryhmät ja verkostot. Hänen vahvuuksiaan ovat 
kaupunki-ilmiöiden laaja-alainen tuntemus ja monipuolinen kokemus 
näiden ilmiöiden rekisteri- ja tilastopohjaisesta analyysista, 
tutkimuksesta ja kuvaamisesta että vahva ja monipuolinen 
tietotekniikan soveltamisen osaaminen.

Hakijan äidinkieli on suomi; todistus tyydyttävästä ruotsin kielen 
suullisesta ja kirjallisesta taidosta 2008. Hänen englanninkielen 
taitonsa on hyvä. 

Tietokeskus toteaa, että tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran 
menestyksellistä hoitamista edistävät hyvä johtamis- ja 
hallintokokemus, monipuolinen kaupunki-ilmiöiden ja niiden 
tilastolliseen kuvaamiseen, analyysiin ja ennakointiin tarvittavien 
menetelmien että tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tuntemus sekä 
kokemus tietotekniikan käyttäjälähtöisestä soveltamisesta tietopalveluja 
kehitettäessä. Yhteistyö- ja organisointikykyä sekä kykyä toimia 
verkostomaisesti tarvitaan myös, sillä tilasto- ja tietopalvelupäällikön 
viran hoidossa korostuvat laaja yhteistyö kaupungin yksiköiden kanssa, 
seudullinen yhteistyö, korkeakouluyhteistyö sekä yhteistyö keskeisten 
tietoaineistojen tuottajien kanssa.

Kahdella jatkohaastatteluun osallistuneella hakijalla on hyvin erilaiset 
osaamis- ja kokemusprofiilit.  ********** hakija AH, on vahvasti 
tutkimussuuntautunut ja kokemus keskittyy matkailualaan.

********** AJ:llä on selvästi enemmän kaupunkitilastoihin ja tilastoalaan 
liittyvää kokemusta ja asiantuntemusta sekä laaja-alaisempi 
perehtyneisyys osaston päätehtäviin. Myös Helsingin kaupungin ja 
seudun hallinnon että toimintaympäristön tuntemus on hänellä 
vahvempi hakija. Molemmilla hakijoilla on esimies- ja johtamistehtävien 
kokemusta ja koulutusta. 

Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakijalla AJ on 
parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa tilasto- ja 
tietopalvelupäällikön virkaa. Tietokeskus esittää, että tilasto- ja 
tietopalvelupäällikön virkaan otetaan hakija, AJ, eli ********** Myös 
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Psycon Oy:n tekemän henkilöarvioinnin tulokset tukevat tietokeskuksen 
esitystä.

Hakuasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
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