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§ 796
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2021 lu-
kien

HEL 2020-012158 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunkiympäristön toimialalle viisi 
vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaa 1.1.2021 lukien.

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.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä organisaatiouudistus, 
jonka tavoitteena on muodostaa palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden pysäköinnin valvonta ja pysäköinti -palveluun 
nykyisen neljän yksikön sijaan kolme yksikköä ja viisi tiimiä. Organisaa-
tiomuutoksen avulla selkiytetään johtamista ja parannetaan edellytyksiä 
yhteistyön kehittämiselle sekä toimintojen ja prosessien kehittämiselle.

Kaupunkiympäristön toimialalle palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
pysäköinnin valvonta ja pysäköinti -palveluun esitetään perustettavaksi 
viisi vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaa. Pysäköinninvalvonnasta 
annetun lain 12 §:n 3 momentin mukaan pysäköinnintarkastajan on ol-
tava virkasuhteessa julkisyhteisöön.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan ta-
lousarviossa.
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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.

Perustettaviksi esitettävien virkojen palkka on määritelty kunnallisen 
virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden ar-
vioinnin perusteella. Vastaavien pysäköinnintarkastajien tehtäväkohtai-
seksi palkaksi on päätetty 2 550,00 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 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

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


