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§ 323
Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2019-004226 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti valtiotieteiden maisteri Rikhard Mannisen maan-
käyttöjohtajan virkaan 1.6.2019 lukien 10 023 euron kokonaiskuukausi-
palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukau-
den koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä 
hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaan-
nista lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, kaupunkiympäristö, puhelin: 310 31064

mikko.aho(a)hel.fi
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, kaupunkiympäristö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Viran muut hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maankäyttöjohtajan virka

Kaupunginhallitus on 28.1.2019, 86 § merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö-
johtajan virasta ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistä-
mään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. 
Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupungin-
hallitukselle.

Virka oli julkisesti haettavana 13.–27.2.2019. Hakuilmoitus julkaistiin 
kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirek-
ry.fi, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Tekniikkatalous.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn -verkkopalveluissa sekä Alma Median verkostossa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan maankäyttöjohtajan tehtävä on 
johtaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta. Hallinto-
säännön 4 luvun 6 §:n mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämises-
tä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja 
viihtyisyydelle. Maankäyttöjohtaja vastaa palvelukokonaisuuden strate-
gisesta ohjauksesta sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden 
kehittämisestä ja ylläpidosta.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonai-
suuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää 
lisäksi vahvaa kokemusta palvelukokonaisuuden tehtäväkentästä ja 
elinkeino- ja asuntopolitiikasta sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumi-
sen taitoja, toimialakokemusta ja asuntomarkkinoiden tuntemusta, ko-
kemusta organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta sekä 
hyviä edunvalvonta- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi luetaan kokemus 
muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä, julkishallin-
non kokemus sekä näyttöä suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaor-
ganisaation onnistuneesta johtamisesta.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Maankäyttöjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 16 henkilöä. Hakija-
luettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi 
hakijaa. Hakijoita haastattelivat 11.–22.3.2019 välisenä aikana toimiala-
johtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen ja henkilöstöpäällikkö 
Anne Lappalainen kaupunkiympäristön toimialalta sekä strategiapääl-
likkö Marko Karvinen kaupunginkansliasta. 

Hakija 6, ********** 

********** 

Hakija 8, Rikhard Manninen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi 
Helsingin yliopistosta vuonna 2001 pääaineenaan sosiologia ja erikoi-
salana kaupunkitutkimus. Lisäksi hän on suorittanut executive MBA-
tutkinnon Aalto yliopistossa vuonna 2015. Hän on toiminut Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla yleiskaavapäällikkönä sekä 
maankäyttöjohtajan ensimmäisenä sijaisena vuodesta 2017 lähtien, 
1.2.2019 lähtien maankäyttöjohtajan vuosiloman sijaisena ja 1.4. lukien 
avoimen viran hoitajana. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa hän on toiminut yleiskaavapäällikkönä vuosina 2011–2017, 
toimistopäällikkönä vuosina 2008 – 2011 ja yleiskaavasuunnittelijana 
vuosina 2005–2008. Teknillisessä korkeakoulussa hän toimi projekti-
tutkijana vuosina 2000–2005.

Hakijalla on pitkä kokemus Helsingin kaupungin maankäytöstä, kaavoi-
tuksesta sekä maapolitiikasta ja asunto- sekä elinkeinopolitiikasta. Hä-
nellä on kattavat verkostot yhteistyö- ja sidosryhmiin niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin. Hänellä on myös kokemusta kunnallishallin-
non päätöksentekoprosessista sekä seudullisesta yhteistyöstä. Organi-
saation johtamiskokemusta hänellä on noin 10 vuoden ajalta.

Hakija 10, ********** 

********** 

Hakija 13, ********** 

********** 

Hakija 14, ********** 
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********** 

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kaksi, hakijat 8 ja 10. Henki-
löarvioinnit suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin 
toiseen haastatteluun 3.4.2019, jolloin hakijoita haastattelivat toimiala-
johtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö 
Anne Lappalainen ja strategiapäällikkö Marko Karvinen sekä kanslia-
päällikkö Sami Sarvilinna.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityk-
sen viran täyttämisestä 16.4.2019, 200 §. Esitys on kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että valtiotieteiden maisteri 
Rikhard Manninen täyttää parhaiten maankäyttöjohtajan viran menes-
tykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valitta-
vaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon 
sekä lautakunnan esitykseen perustuen on katsottava, että Rikhard 
Mannisella on parhaat edellytykset maankäyttöjohtajan virkaan kuulu-
vien tehtävien hoitamiseen.

Rikhard Mannisen vahvuutena ovat laaja ja kattava perehtyneisyys 
maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden toimintaan 
sekä toiminnan merkitykseen osana Helsingin kaupungin strategisten 
tavoitteiden toteuttamista ja elinkeino- ja asuntopolitiikkaa. Lisäksi hä-
nellä on näkemystä ja monipuolista näyttöä palvelunsa tuloksellisesta 
kehittämistyöstä. Hänellä on vankka kokemus strategisesta johtamises-
ta, mistä osoituksena hänellä on ollut keskeinen rooli muun muassa yh-
teiskunnallisesti merkittävien yleiskaavojen valmistelussa ja saattami-
sessa luottamushenkilökäsittelyyn.

Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat hyvät vuo-
rovaikutustaidot sekä kehittämisorientoitunut asenne, mikä näkyy myös 
systemaattisena ja ratkaisukeskeisenä johtamisotteena. Hänellä on 
laajat verkostot sekä kaupungin organisaation, maankäytön ja liiken-
teen seudullisten organisaatioiden, valtionhallinnon, erilaisten yhteis-
kunnallisten sidosryhmien ja luottamushenkilöorganisaatioiden keskei-
siin toimijoihin. Hänellä on myös laajat kansainväliset verkostot ja hän 
on ollut organisoimassa kansainvälistä maankäytön suunnitteluyhteis-
työtä Helsingin hankkeiden ja strategisen suunnittelun ja alan sisällön 
kehittämisen tueksi.
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Hänellä on yli 10 vuoden kokemus johtamistyöstä ja näyttöä myös or-
ganisaatiomuutoksen johtamisesta suurehkossa ja laaja-alaisessa 
asiantuntijaorganisaatiossa. Tämä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtä-
vää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liit-
tyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liitty-
viin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.
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