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§ 532
Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan eräiden virko-
jen perustaminen

HEL 2017-005461 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristön 
toimialalle, palvelut ja luvat-palvelukokonaisuuden kaupunkimittaus-pal-
veluihin, seuraavan viran:

 Maastomittaus- yksikkö
o kaavoitusmittaus- tiimi

 kiinteistöinsinöörin virka, jonka tehtäväkohtainen 
palkka on 3654,45 euroa kuukaudessa

Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa 1.6.2017 lukien
kaupunginkansliaan seuraavan viran:

 Hallinto-osasto 
o tietosuojavastaavan virka, jonka tehtäväkohtainen palkka 

on 4900 euroa kuukaudessa

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloitta-
van organisaation hallintosäännöstä, toimialoista ja palvelukokonai-
suuksista. 

Toimialojen toimintasäännöissä on määritelty tarkemmin toimialojen or-
ganisaatio ja tehtävät. Eräisiin toimialojen tehtäviin sisältyy julkisen val-
lan käyttöä, minkä vuoksi tehtäviä varten on perustettava virat. Julkista 
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valtaa käytetään muun muassa silloin, kun tehtävässä käytetään kun-
nan delegoitua päätösvaltaa, tehtävään kuuluu esittelyä kunnallisessa 
päätöksentekoprosessissa sekä tehtävissä, joissa voi lakiin perustuvan 
toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta 
tai velvollisuudesta tai antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla 
tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen. Lisäksi tietyt 
hallintopäätösten valmistelutehtävät pitävät sisällään julkisen vallan 
käyttöä silloin, kun valmistelutehtävällä on merkittävä vaikutus päätök-
sentekoon. Virkojen tehtävien vaativuus ja tehtäväkohtainen palkka on 
arvioitu kaupungin tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmällä.

Perustettaviksi viroiksi ehdotetaan seuraavaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

 Maastomittaus- yksikkö
o kaavoitusmittaus- tiimi

 kiinteistöinsinöörin virka, jonka tehtäväkohtainen 
palkka on 3654,45 euroa kuukaudessa

Kaupunginkanslia 

 Hallinto-osasto 
o tietosuojavastaavan virka, jonka tehtäväkohtainen palkka 

on 4900 euroa kuukaudessa

Edellä mainitut kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian vi-
rat perustetaan 1.6.2017 lukien. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


