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§ 1301
Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan viran 
haettavaksi julistaminen ja avoimen viran hoito

HEL 2012-009376 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua ryhtymään 
toimenpiteisiin rakentamispalvelun hallinnon yksikönjohtajan viran 
haettavaksi julistamiseksi rakentamispalvelun johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 
siten, että viran palkkaedut määräytyvät 5058,74 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä rakentamispalvelun 
toimitusjohtaja Timo Martiskaisen hoitamaan rakentamispalvelun 
hallinnon yksikönjohtajan virkaa oman toimensa ohella 1.1.2013 lukien 
siihen saakka kunnes hallinnon yksikönjohtajan virka on pysyvästi 
täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan yksikönjohtajan tehtävää, 
tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.3.2013 saakka.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Timo Martiskaiselle saadaan 
maksaa 10 % korkeampaa kokonaispalkkaa lisääntyneestä vastuusta 
ja tehtävistä siltä ajalta kun hän hoitaa avoimena olevaa virkaa oman 
toimensa ohella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakentamispalvelua ryhtymään 
toimenpiteisiin rakentamispalvelun hallinnon yksikönjohtajan viran 
haettavaksi julistamiseksi rakentamispalvelun johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 
siten, että viran palkkaedut määräytyvät 5058,74 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä rakentamispalvelun 
toimitusjohtaja Timo Martiskaisen hoitamaan rakentamispalvelun 
hallinnon yksikönjohtajan virkaa oman toimensa ohella 1.1.2013 lukien 
siihen saakka kunnes hallinnon yksikönjohtajan virka on pysyvästi 
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täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan yksikönjohtajan tehtävää, 
tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.3.2013 saakka.

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että Timo Martiskaiselle saadaan 
maksaa 10 % korkeampaa kokonaispalkkaa lisääntyneestä vastuusta 
ja tehtävistä siltä ajalta kun hän hoitaa avoimena olevaa virkaa oman 
toimensa ohella.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakentamispalvelun (Stara) hallinto-
osaston yksikön johtajalle eron yksiön johtajan virasta 1.10.2012 lukien 
sekä määrätä rakentamispalvelun toimitusjohtaja Timo Martiskaisen 
hoitamaan hallinto-osaston yksikön johtajan virkaa oman toimensa 
ohella 1.10.2012 lukien 31.12.2012 saakka. Virkaa ei laitettu hakuun 
Staran organisaatiouudistuksen ja johtosääntöuudistuksen ollessa 
syksyllä vielä kesken.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.11.2012 rakentamispalvelun 
johtosäännön muutokset. Rakentamispalvelussa on 1.1.2013 alkaen 
yhtenä osastotasoisena yksikkönä hallinto, jota johtaa yksikönjohtaja. 

Hallinnon yksikönjohtajan viran hakuprosessi on tarkoitus käynnistää. 
Yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 
Kaupungin kielitaitosäännön perusteella osastotasoisen yksikön 
päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen 
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran kokonaiskuukausipalkka 
on 5058,74 euroa.

Staran osastotasoisen yksikön päällikön ottaa kaupunginhallitus 
lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Esittelijä esittää, että Timo Martiskaisen viranhoitomääräystä jatketaan 
siihen saakka kunnes hallinnon yksikönjohtajan virka on pysyvästi 
täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan yksikönjohtajan tehtävää, 
kuitenkin kauintaan 31.3.2013 saakka.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Stara
Viran va. hoitaja
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2012 § 1059

HEL 2012-009376 T 01 01 04 00

Päätös

**********

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakentamispalvelun (Stara) hallinto-
osaston yksikön johtajalle eron yksikön johtajan virasta 1.10.2012 
lukien sekä määrätä rakentamispalvelun toimitusjohtaja Timo 
Martiskaisen hoitamaan hallinto-osaston yksikön johtajan virkaa oman 
toimensa ohella 1.10.2012 lukien 31.12.2012 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Timo Martiskaiselle saadaan 
maksaa 10 % korkeampaa kokonaispalkkaa lisääntyneestä vastuusta 
ja tehtävistä ajalla 1.10. - 31.12.2012.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 30.08.2012 § 131

HEL 2012-009376 T 01 01 04 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelun hallinto-osaston yksikön johtaja Kirsi 
Remeksen eroanomuksen ja ehdottaa kaupunginhallitukselle eron 
myöntämistä Kirsi Remekselle 30.9.2012 lukien. Lisäksi lautakunta 
päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 1.10.2012 lukien Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelun hallinto-osaston yksikön johtajan virkaa 
hoitaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelun toimitusjohtaja.

Käsittely

30.08.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Timo Martiskainen, Jenny Koivisto

Esteelliset poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Hannu Virtasalo

Lisätiedot
Kimmo Savolainen, työsuhdepäällikkö, puhelin: 310 29006

kimmo.savolainen(a)edu.hel.fi


