
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (8)
Kaupunginhallitus

Kj/8
22.05.2017

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
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 554
Toimialojen ja kaupunginkanslian eräiden virkojen virkanimikkeiden 
muuttaminen

HEL 2017-005457 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkiympäristön toimialan seuraa-
vien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 515101 yleiskaava-arkkitehti (avoin, yleissuunnitteluosas-
to), uusi virkanimike yksikön päällikkö (yleiskaavoitus- yksikkö)

 vakanssi 515201 toimistopäällikkö (yleissuunnitteluosasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (teknistaloudellinen suunnittelu-yksikkö)

 vakanssi 513901 projektipäällikkö (yleissuunnitteluosasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (Östersundomin suunnittelu-yksikkö)

 vakanssi 060350 osastopäällikkö (geotekninen osasto), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö (maa- ja kallioperä-yksikkö)

 vakanssi 514101 toimistopäällikkö (liikennesuunnittelu osasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (liikennejärjestelmä-yksikkö)

 vakanssi 514401 toimistopäällikkö (liikennesuunnittelu osasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (liikenteenhallinta-yksikkö)

 vakanssi 081000 toimitusjohtaja (Helsingin tukkutori), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (tukkutori-yksikkö)

 vakanssi 055221 toimistopäällikkö (katu- ja puisto-osasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (yleiset alueet-yksikkö)

 vakanssi 054004 toimistopäällikkö (HKR-rakennuttaja), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (infrayksikkö 1)

 vakanssi 054100 toimistopäällikkö (HKR-rakennuttaja), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (toimitila-yksikkö 3)

 vakanssi 054760 toimistopäällikkö (palveluosasto), uusi virkanimike 
yksikön päällikkö (alueiden käyttö ja valvonta-yksikkö)

 vakanssi 060063 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (kiinteistönmuodostus-yksikkö)

 vakanssi 060065 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (kartat ja paikkatiedot-yksikkö)

 vakanssi 060062 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (maastomittaus-yksikkö)

 vakanssi 128053 ympäristösuojelupäällikkö (ympäristönsuojeluo-
sasto), uusi virkanimike yksikön päällikkö (ympäristönsuojelu-yksik-
kö)
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 vakanssi 128052 elintarviketurvallisuuspäällikkö (elintarviketurvalli-
suusosasto), uusi virkanimike yksikön päällikkö (elintarviketurvalli-
suus-yksikkö)

 vakanssi 019003 ympäristöterveyspäällikkö (ympäristöterveysosas-
to), uusi virkanimike yksikön päällikkö (ympäristöterveys-yksikkö)

 vakanssi 060551 lakimies (palveluosasto), uusi virkanimike yksikön 
päällikkö (maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset-yksikkö)

 vakanssi 512301 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (läntinen- alueyksikkö)

 vakanssi 512401 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (itäinen-alueyksikkö)

 vakanssi 512201 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (eteläinen-alueyksikkö)

 vakanssi 060351 geotekniikkapäällikkö (geotekninen osasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (pohjarakennus)

 vakanssi 060352 toimistopäällikkö (geotekninen osasto), uusi virka-
nimike tiimipäällikkö (kalliorakennus)

 vakanssi 060848 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 1) 

 vakanssi 061508 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 2) 

 vakanssi 061509 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 3) 

 vakanssi 055222 alueidenkäyttöpäällikkö (palveluosasto), uusi vir-
kanimike tiimipäällikkö (alueidenkäyttö)

 vakanssi 055230 alueidenvalvontapäällikkö (palveluosasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (alueidenvalvonta)

 vakanssi 060067 kiinteistöinsinööri (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (kiinteistötoimitukset)

 vakanssi 060068 johtava maanmittausinsinööri (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (kiinteistörekisteri)

 vakanssi 060073 johtava maanmittausteknikko (avoin, kaupunkimit-
tausosasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (tonttijaot ja laskenta) 

 vakanssi 060070 johtava maanmittausteknikko (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (itäinen maastomittaus)

 vakanssi 060089 johtava maanmittausteknikko (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (läntinen maastomittaus)

 vakanssi 128012 johtava ympäristöasiantuntija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ympäristövaikutukset, ilma ja melu)

 vakanssi 023011 johtava ympäristötarkastaja (avoin, ympäristökes-
kus), uusi virkanimike tiimipäällikkö (maaperä ja jätteet)

 vakanssi 055501 johtava ympäristötutkija (ympäristökeskus), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (vesi)
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 vakanssi 016925 johtava ympäristösuunnittelija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (luonto ja ympäristötietoisuus) 

 vakanssi 016776 johtava ympäristösuunnittelija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta)

 vakanssi 128044 johtava elintarviketarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (elintarvikemyymälät)

 vakanssi 128045 johtava elintarviketarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ravintolat)

 vakanssi 054759 johtava ympäristötarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (asumisterveys)

 vakanssi 023012 johtava ympäristötarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (terveydensuojelu)

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
seuraavien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 045131, osastopäällikkö (suomenkielinen työväenopisto), 
uusi virkanimike hallintopäällikkö (hallintopalvelut)

 vakanssi 012186, päiväkodin johtaja (leikkipuistotoiminta), uusi vir-
kanimike kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan johtava ohjaaja 
(koululaisten iltapäivätoiminta)

 vakanssi 011544, päiväkodin johtaja (leikkipuistotoiminta), uusi vir-
kanimike kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan johtava ohjaaja 
(koululaisten iltapäivätoiminta)

Kaupunginhallitus päätti muuttaa sosiaali- ja terveystoimialan seuraa-
van virkanimikkeen:

 vakanssi 019106, palvelupäällikkö (talous- ja tukipalvelut), uusi vir-
kanimike tukipalvelupäällikkö (tukipalvelut)

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan seu-
raavien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 461014, osastopäällikkö (kulttuurikeskus), uusi virkanimike 
alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö (alueelliset kulttuurikeskuk-
set- yksikkö)

 vakanssi 046431, osastopäällikkö (kulttuurikeskus), uusi virkanimike 
kumppanuuspäällikkö (kumppanuudet ja avustukset- yksikkö)

 vakanssi 045502, kirjastotoimen apulaisjohtaja (aluetoimisto si, kau-
punginkirjasto), uusi virkanimike aluekirjastopalvelujen johtaja (alu-
eelliset kirjastot- yksikkö)

 vakanssi 045503, kirjastotoimen apulaisjohtaja (aluetoimisto ams, 
kaupunginkirjasto), uusi virkanimike keskustakirjaston johtaja (kes-
kustakirjasto)
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 vakanssi 045522, toimistopäällikkö (hankinta ja luettelointitoimisto), 
uusi virkanimike yksikön päällikkö (aineisto- ja metatietoyksikkö)

 vakanssi 046450, intendentti (taidemuseo), uusi virkanimike kokoel-
mapäällikkö (taidekokoelma-yksikkö)

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginkanslian seuraavien virko-
jen virkanimikkeet:

 vakanssi 017518, johtaja (tietokeskus), uusi virkanimike kaupunki-
tietopäällikkö (talous- ja suunnitteluosasto)

 vakanssi 017400, arkistotoimen päällikkö (tietokeskus), uusi virkani-
mike tiedonhallintapäällikkö (hallinto-osasto)

 vakanssi 088176, yksikön päällikkö (henkilöstöosasto), uusi virkani-
mike henkilöstöpolitiikan päällikkö (henkilöstöosasto)

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 toi-
mialojen organisaatio ja tehtävät.  

Hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää johtavien viranhalti-
joiden palkasta ja henkilöstöjohtaja muiden tehtävien vaativuusluokitte-
lusta ja, tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta, siihen perustuvasta palkas-
ta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Toimialojen ja kaupunginkanslian virkojen tehtävien vaativuus ja tehtä-
väkohtainen palkka on arvioitu kaupungin tehtävien vaativuudenarvioin-
tijärjestelmällä, joka perustuu kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtoso-
pimukseen.  
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Johdon ja palvelutason päälliköiden virkojen vaativuus on arvioitu HAY- 
arviointijärjestelmällä, jota käytetään kaupungin ylimmän johdon virko-
jen vaativuuden arvioinnissa. HAY- järjestelmässä tehtävän pääkriteerit 
ovat vastuu, tietotaito/kokemus sekä ongelmanratkaisu. Sovellettavasta 
kokonaispalkkajärjestelmästä kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 
10.12.2012. Kokonaispalkka sisältää kunnallisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaiset palkan lisät.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen nimike-
muutoksista. Nimikkeet yhdenmukaistetaan uuteen johtamisrakentee-
seen sopiviksi. Esitetyt muutokset kohdistuvat olemassa oleviin virkoi-
hin, jotka on täytetty ja joiden viranhaltijat siirtyvät uuteen organisaa-
tioon 1.6.2017 lukien. 

Henkilöitä, joita virkanimikemuutokset koskevat on kuultu henkilökoh-
taisesti.

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kaupunkiympäristön toimialan seu-
raavien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 515101 yleiskaava-arkkitehti (avoin, yleissuunnitteluosas-
to), uusi virkanimike yksikön päällikkö (yleiskaavoitus- yksikkö)

 vakanssi 515201 toimistopäällikkö (yleissuunnitteluosasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (teknistaloudellinen suunnittelu-yksikkö)

 vakanssi 513901 projektipäällikkö (yleissuunnitteluosasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (Östersundomin suunnittelu-yksikkö)

 vakanssi 060350 osastopäällikkö (geotekninen osasto), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö (maa- ja kallioperä-yksikkö)

 vakanssi 514101 toimistopäällikkö (liikennesuunnittelu osasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (liikennejärjestelmä-yksikkö)

 vakanssi 514401 toimistopäällikkö (liikennesuunnittelu osasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (liikenteenhallinta-yksikkö)

 vakanssi 081000 toimitusjohtaja (Helsingin tukkutori), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (tukkutori-yksikkö)

 vakanssi 055221 toimistopäällikkö (katu- ja puisto-osasto), uusi vir-
kanimike yksikön päällikkö (yleiset alueet-yksikkö)

 vakanssi 054004 toimistopäällikkö (HKR-rakennuttaja), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (infrayksikkö 1)

 vakanssi 054100 toimistopäällikkö (HKR-rakennuttaja), uusi virkani-
mike yksikön päällikkö, (toimitila-yksikkö 3)

 vakanssi 054760 toimistopäällikkö (palveluosasto), uusi virkanimike 
yksikön päällikkö (alueiden käyttö ja valvonta-yksikkö)

 vakanssi 060063 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (kiinteistönmuodostus-yksikkö)
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 vakanssi 060065 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (kartat ja paikkatiedot-yksikkö)

 vakanssi 060062 toimistopäällikkö (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike yksikön päällikkö (maastomittaus-yksikkö)

 vakanssi 128053 ympäristösuojelupäällikkö (ympäristönsuojeluo-
sasto), uusi virkanimike yksikön päällikkö (ympäristönsuojelu-yksik-
kö)

 vakanssi 128052 elintarviketurvallisuuspäällikkö (elintarviketurvalli-
suusosasto), uusi virkanimike yksikön päällikkö (elintarviketurvalli-
suus-yksikkö)

 vakanssi 019003 ympäristöterveyspäällikkö (ympäristöterveysosas-
to), uusi virkanimike yksikön päällikkö (ympäristöterveys-yksikkö)

 vakanssi 060551 lakimies (palveluosasto), uusi virkanimike yksikön 
päällikkö (maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset-yksikkö)

 vakanssi 512301 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (läntinen- alueyksikkö)

 vakanssi 512401 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (itäinen-alueyksikkö)

 vakanssi 512201 toimistopäällikkö (asemakaavaosasto), uusi virka-
nimike yksikön päällikkö (eteläinen-alueyksikkö)

 vakanssi 060351 geotekniikkapäällikkö (geotekninen osasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (pohjarakennus)

 vakanssi 060352 toimistopäällikkö (geotekninen osasto), uusi virka-
nimike tiimipäällikkö (kalliorakennus)

 vakanssi 060848 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 1) 

 vakanssi 061508 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 2) 

 vakanssi 061509 ylläpitoinsinööri (kiinteistöt), uusi virkanimike tiimi-
päällikkö (isännöinti 3) 

 vakanssi 055222 alueidenkäyttöpäällikkö (palveluosasto), uusi vir-
kanimike tiimipäällikkö (alueidenkäyttö)

 vakanssi 055230 alueidenvalvontapäällikkö (palveluosasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (alueidenvalvonta)

 vakanssi 060067 kiinteistöinsinööri (kaupunkimittausosasto), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (kiinteistötoimitukset)

 vakanssi 060068 johtava maanmittausinsinööri (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (kiinteistörekisteri)

 vakanssi 060073 johtava maanmittausteknikko (avoin, kaupunkimit-
tausosasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (tonttijaot ja laskenta) 

 vakanssi 060070 johtava maanmittausteknikko (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (itäinen maastomittaus)

 vakanssi 060089 johtava maanmittausteknikko (kaupunkimittauso-
sasto), uusi virkanimike tiimipäällikkö (läntinen maastomittaus)
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 vakanssi 128012 johtava ympäristöasiantuntija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ympäristövaikutukset, ilma ja melu)

 vakanssi 023011 johtava ympäristötarkastaja (avoin, ympäristökes-
kus), uusi virkanimike tiimipäällikkö (maaperä ja jätteet)

 vakanssi 055501 johtava ympäristötutkija (ympäristökeskus), uusi 
virkanimike tiimipäällikkö (vesi)

 vakanssi 016925 johtava ympäristösuunnittelija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (luonto ja ympäristötietoisuus) 

 vakanssi 016776 johtava ympäristösuunnittelija (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta)

 vakanssi 128044 johtava elintarviketarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (elintarvikemyymälät)

 vakanssi 128045 johtava elintarviketarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (ravintolat)

 vakanssi 054759 johtava ympäristötarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (asumisterveys)

 vakanssi 023012 johtava ympäristötarkastaja (ympäristökeskus), 
uusi virkanimike tiimipäällikkö (terveydensuojelu)

  

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan seuraavien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 045131, osastopäällikkö (suomenkielinen työväenopisto), 
uusi virkanimike hallintopäällikkö (hallintopalvelut)

 vakanssi 012186, päiväkodin johtaja (leikkipuistotoiminta), uusi vir-
kanimike kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan johtava ohjaaja 
(koululaisten iltapäivätoiminta)

 vakanssi 011544, päiväkodin johtaja (leikkipuistotoiminta), uusi vir-
kanimike kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan johtava ohjaaja 
(koululaisten iltapäivätoiminta)

Kaupunginhallitus päättää muuttaa sosiaali- ja terveystoimialan seuraa-
van virkanimikkeen:

 vakanssi 019106, palvelupäällikkö (talous- ja tukipalvelut), uusi vir-
kanimike tukipalvelupäällikkö (tukipalvelut)

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
seuraavien virkojen virkanimikkeet:

 vakanssi 461014, osastopäällikkö (kulttuurikeskus), uusi virkanimike 
alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö (alueelliset kulttuurikeskuk-
set- yksikkö)
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 vakanssi 046431, osastopäällikkö (kulttuurikeskus), uusi virkanimike 
kumppanuuspäällikkö (kumppanuudet ja avustukset- yksikkö)

 vakanssi 045502, kirjastotoimen apulaisjohtaja (aluetoimisto si, kau-
punginkirjasto), uusi virkanimike aluekirjastopalvelujen johtaja (alu-
eelliset kirjastot- yksikkö)

 vakanssi 045503, kirjastotoimen apulaisjohtaja (aluetoimisto ams, 
kaupunginkirjasto), uusi virkanimike keskustakirjaston johtaja (kes-
kustakirjasto)

 vakanssi 045522, toimistopäällikkö (hankinta ja luettelointitoimisto), 
uusi virkanimike yksikön päällikkö (aineisto- ja metatietoyksikkö)

 vakanssi 046450, intendentti (taidemuseo), uusi virkanimike kokoel-
mapäällikkö (taidekokoelma-yksikkö)

  

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kaupunginkanslian seuraavien vir-
kojen virkanimikkeet:

 vakanssi 017518, johtaja (tietokeskus), uusi virkanimike kaupunki-
tietopäällikkö (talous- ja suunnitteluosasto)

 vakanssi 017400, arkistotoimen päällikkö (tietokeskus), uusi virkani-
mike tiedonhallintapäällikkö (hallinto-osasto)

 vakanssi 088176, yksikön päällikkö (henkilöstöosasto), uusi virkani-
mike henkilöstöpolitiikan päällikkö (henkilöstöosasto)

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 37963
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


