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§ 762
Virkojen perustaminen kaupunginkanslian strategiaosastolle 
1.1.2021 alkaen

HEL 2020-011572 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat kaupunginkanslian strate-
giaosastolle 1.1.2021 lukien:

- digitalisaatiojohtaja 

- ICT-palvelujohtaja 

- kehityspäällikkö ja 

- kehitysyksikön päällikkö. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikköön esitetään 
perustettavaksi digitalisaatiojohtajan, ICT-palvelujohtajan ja kehitys-
päällikön virat sekä kehitysyksikköön kehitysyksikön päällikön virka. 

Digitalisaatioyksikön vastuulla ovat kaupunkiyhteiset digitaaliset palve-
lut ja niihin liittyvät alustat ja ratkaisut, data- ja analytiikkaratkaisut sekä 
digitaalisen perustan infra- ja perustietotekniikan palvelut ja sovelluk-
set.  
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Digitalisaatiojohtaja vastaa yksikön merkittävistä kaupunkitasoisista di-
gitaalisiin palveluihin, perustietotekniikan palveluihin sekä tietotekni-
seen infrastruktuurin liittyvistä hankinnoista. Digitalisaatiojohtajan alai-
sena on virassa olevia henkilöitä.

Digitaalisen perustan tiimiä johtaa ICT-palvelujohtaja, joka päättää 
kaikkien toimialojen ja liikelaitosten perustietotekniikan hankinnoista 
sekä kaupungin tietotekniseen infrastruktuurin liittyvistä merkittävistä 
hankinnoista.  

Digitaaliset palvelut -tiimiä johtaa kehityspäällikkö, joka päättää kau-
punkiyhteisiin digitaalisiin palveluihin ja palvelualustoihin liittyvistä mer-
kittävistä hankinnoista.

Kehitysyksikkö tukee kaupungin organisaatioita kaupunkistrategian to-
teuttamisessa. Yksikön vastuulla ovat strategisen ohjelma- ja hankehal-
linnan tuki, kaupunkiyhteisen palveluiden uudistamisen menetelmät ja 
tukipalvelut sekä strategian toimeenpanoon tarvittavien kansainvälisten 
kumppanuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. 

Kehitysyksikön päällikkö valmistelee kaupunkistrategian toimeenpanon 
kannalta tärkeitä hanke- ja muutoskokonaisuuksia strategiajohtajalle ja 
kaupungin johdolle päätöksentekoon. Hän vastaa EU-
hankerahoituksen koordinoinnista ja hankerahoitushakemusprosessista 
sekä kaupungin kansainvälisten asioiden koordinoinnista ja kumppani-
toiminnasta.

Viranhaltijat toimivat toisten viranhaltijoiden sijaisina. 

Perustettaviksi esitettävissä viroissa edellytetään virkasuhdetta, koska 
tehtäviin sisältyy edellä mainitulla tavalla julkisen vallan käyttöä.

Hallintosäännön 12 luvun 3:n § 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopi-
muksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. 
Kokonaispalkka määräytyy viran vaativuuden ja kokemuksen perus-
teella. Perustettavaksi esitettyjen virkojen kuukausipalkat ovat seuraa-
vat:

- digitalisaatiojohtaja: kokonaispalkka 9 609,83 euroa 

- ICT-palvelujohtaja: tehtäväkohtainen palkka 6 800,00 euroa 
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- kehityspäällikkö: tehtäväkohtainen palkka 6 200,00 euroa ja 

- kehitysyksikön päällikkö: kokonaispalkka 8 400,00 euroa. 

Perustettavaksi esitettäville neljälle viralle on varattu määräraha kau-
punginkanslian talousarviossa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos


