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§ 565
Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdille osa-
aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta ja yliarkkitehdin viran 
haettavaksi julistaminen

HEL 2012-006505 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää **************** eron 
rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin virasta (vakanssinumero 
017601) 31.7.2012 ehdolla, että hänelle myönnetään osa-aikaeläke.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa 
julistamaan yliarkkitehdin viran (vakanssinumero 017601, 
kokonaispalkka 5 714,81 euroa kuukaudessa) haettavaksi 20 päivän 
hakuajalla rakennusvalvonnan johtosäännön edellyttämin 
kelpoisuusvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitovaatimuksin. 
Valittava hakija voidaan ottaa virkaan 1.8.2012 lukien.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja 
suunnittelukeskusta huolehtimaan hallinnollisista päätöksistä ja muista 
järjestelyistä siten, että  ********* voi siirtyä uuteen tehtävään 1.8.2012 
lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin osa-aikaeläkkeelle siirtymisen 
aiheuttamat virkajärjestelyt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontaviraston 
yliarkkitehti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää **************** eron 
rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin virasta (vakanssinumero 
017601) 31.7.2012 ehdolla, että hänelle myönnetään osa-aikaeläke.
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Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennuslautakuntaa 
julistamaan yliarkkitehdin viran (vakanssinumero 017601, 
kokonaispalkka 5 714,81 euroa kuukaudessa) haettavaksi 20 päivän 
hakuajalla rakennusvalvonnan johtosäännön edellyttämin 
kelpoisuusvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitovaatimuksin. 
Valittava hakija voidaan ottaa virkaan 1.8.2012 lukien.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja 
suunnittelukeskusta huolehtimaan hallinnollisista päätöksistä ja muista 
järjestelyistä siten, että  ********* voi siirtyä uuteen tehtävään 1.8.2012 
lukien.

Esittelijä

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti ************** ilmoittaa 
siirtyvänsä osa-aikaeläkkeelle 1.8.2012 ehdolla, että hänelle 
myönnetään osa-aikaeläke ja että osa-aikaisen työskentelyn 
edellyttämät tehtäväjärjestelyt toteutuvat siten, että hän voi siirtyä 
uuteen tehtävään 1.8.2012 lukien.

Kaupunginhallitus on 5.8.2002 (1007 §) päättänyt, että viraston tai 
laitoksen päällikön, osastotasoisen yksikön päällikön, 
kaupunginsihteerin tai vastaavassa asemassa olevan keskushallinnon 
viranhaltijan osa-aikaeläkkeelle siirtymistä koskevista 
tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus. 

Jos osa-aikaeläkkeelle siirtyvä on toiminut viraston tai laitoksen 
päällikkönä, osastotasoisen yksikön päällikkönä tai vastaavassa 
asemassa, muussa esimiesasemassa taikka muussa viraston tai 
laitoksen toiminnan kannalta avaintehtävässä, hän ei voi jatkaa 
entisessä tehtävässään, vaan hänelle järjestetään koulutustaan ja 
kokemustaan vastaavaa projekti- tai muuta työtä. Osa-aikatyöhön 
siirtyvän palkkausperusteet ja tehtävänimike määräytyvät uuden osa-
aikatyön perusteella. Osa-aikaeläkkeelle jäävä siirtyy pääsääntöisesti 
työsuhteeseen, virkasuhde tulee kysymykseen vain siinä tapauksessa, 
että tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.

********** osa-aikaeläkkeen aikaisista tehtävistä, työajoista ja 
palkkauksesta on sovittu hänen itsensä, rakennusvalvontaviraston 
sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kesken edellä kuvatun mukaisesti 
siten, että työaika on 50 % normaalityöajasta ja palkka 2 857,40 euroa 
kuukaudessa. 

Rakennusvalvonnan johtosäännön perusteella yliarkkitehdin 
kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu 
arkkitehdin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta 
talonrakennussuunnittelussa. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 
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mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen 
erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin osa-aikaeläkkeelle siirtymisen 
aiheuttamat virkajärjestelyt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontaviraston 
yliarkkitehti

Tiedoksi

Rakennusvalvontavirasto
Talous- ja suunnittelukeskus


