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§ 732
Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan ottaminen 

HEL 2013-002933 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti , että kasvatustieteen maisteri Kirsti Laine 
otetaan liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 
1.8.2013 lukien 5129,82 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan 
mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin 
johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 19 mukaisesti. 
Vaativuusluokassa 19 maksettava kokonaispalkka on 
5129,82-7409,62 euroa kuukaudessa.

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

Samalla kaupunginhallitus päätti, että virkaan valitulle määrätään 
virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 OP hakuilmoitus.pdf
2 Hakijaluettelo
3 OP hakijat su.pdf
4 OP hakijat ru.pdf
5 ansiovertailu.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Viran muut hakijat Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee , että kasvatustieteen maisteri Kirsti Laine 
otetaan liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 
1.8.2013 lukien 5129,82 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan 
mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin 
johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 19 mukaisesti. 
Vaativuusluokassa 19 maksettava kokonaispalkka on 
5129,82-7409,62 euroa kuukaudessa.

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

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että virkaan valitulle määrätään 
virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 14.1.2013 myöntää Pekka Alholle eron 
liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 1.4.2013 lukien 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
liikuntavirastoa julistamaan liikuntaviraston hallinto-osaston 
osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi liikuntatoimen 
johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin 
kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin  5056,81 
euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.

Virka on ollut julkisesti haettavana 10.-26.2.2013 välisenä aikana. 
Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun 
lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Liikuntatoimen johtosäännön 13 §:n mukaan osaston päällikön valitsee 
kaupunginhallitus.

Hallinto-osaston osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää 
hallinto-osaston toimintaa. Hallinto-osasto valmistelee ja tuottaa 
liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston tarvitsemat hallinto-, talous-, ja 
henkilöstöhallintopalvelut sekä huolehtii liikuntaviraston 
tietotekniikkapalveluista ja niiden kehittämisestä yhteistyössä muiden 
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osastojen ja sidosryhmien kanssa. Osastolla on 19 vakinaista 
työntekijää. 

Liikuntatoimen johtosäännön 12 §:n mukaan viran 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi 
valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 74 hakijaa. Yksi hakija peruutti 
hakemuksena.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 
seitsemän hakijaa. Haastattelun suorittivat liikuntajohtaja Anssi 
Rauramo, osastopäälliköt Petteri Huurre ja Tarja Loikkanen, 
henkilöstöpäällikkö Timi Lallimo ja Psycon Oy:n konsultti ajalla 21.-
22.3.2013. 

Psycon Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin ajalla 2.-8.4.2013 
viisi hakijaa, jotka myös liikuntalautakunta haastatteli 16.4.2013.

Kaikilla kärkihakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan 
kuuluvalla osa-alueella, mutta heidän kokemuksensa hallinto- ja 
johtamistehtävistä vaihtelee. Kaikilla hakijoilla on ylempi 
korkeakoulututkinto. Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin 
erityistä huomiota liikunta-alan tuntemukseen julkisen alan 
organisaatiossa. Kielitaitovaatimukset täyttyvät kaikkien haastatteluihin 
kutsuttujen osalta.

Hakemusten, haastattelujen ja Psycon Oy:n suorittaman 
henkilöarvioinnin perusteella hakija Kirsti Laine on asetettava 
hakijoiden joukosta koulutuksensa, työkokemuksena ja muiden 
ansioiden perusteella etusijalle. Hakija täyttää viralle asetetut 
kelpoisuusvaatimukset.

Viranhakuilmoituksessa on mainittu, että virkaa täytettäessä virkaan 
valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) 
kuukauden koeaika, joka on saatettu vielä erikseen tiedoksi virkaan 
valittavalle.

Virkaa hakeneiden luettelo sekä kärkihakijoiden ansiovertailu ovat 
asian liitteenä. Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen 
valmistelijalla.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2013 4 (5)
Kaupunginhallitus

Sj/3
17.06.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 OP hakuilmoitus.pdf
2 Hakijaluettelo
3 OP hakijat su.pdf
4 OP hakijat ru.pdf
5 ansiovertailu.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Viran muut hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 14.05.2013 § 90

HEL 2013-002933 T 01 01 01 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kasvatustieteen maisteri Kirsti Laine valitaan liikuntaviraston hallinto-
osaston osastopäällikön virkaan aikaisintaan 1.8.2013 lukien 5129,82 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

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

14.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Simo Aapro, Timo Tapani Korhonen, Markku Leinonen

Tellervo Kivisaari piti pöytäkirjaa tämän asian osalta.

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Timi Lallimo, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 87778

timi.lallimo(a)hel.fi
Anssi Rauramo, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

anssi.rauramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 344

HEL 2013-002933 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä liikuntaviraston lakimiehen Timo 
Korhosen hoitamaan avoinna olevaa liikuntaviraston hallinto-osaston 
osastopäällikön virkaa 5129,82 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.4.2013 alkaen ja 
enintään 31.8.2013 saakka, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes 
virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi


