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§ 577
Yksikönjohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin palvelu-
keskusliikelaitokseen 1.9.2021 lukien

HEL 2021-008784 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitok-
sen talous- ja hallintoyksikköön yksikönjohtajan viran 1.9.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 27132

jaana.bruce(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.  

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 10.6.2021 perustaa 
1.9.2021 alkaen osastotasoisen talous- ja hallintoyksikön, joka vastaa 
palvelukeskusliikelaitoksen tukipalveluista palvelukeskusliikelaitoksen 
toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla. Samassa yhtey-
dessä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle osastotasoisen 
talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan viran perustamista 1.9.2021 
alkaen.  

Talous- ja hallintoyksikön tuottamat palvelut tukevat liikelaitoksen ydin-
toimintoa, palvelujen tuottamista Helsingin kaupungin toimialoille, viras-
toille ja liikelaitoksille sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. 
Yksikkö varmistaa oman vastuualueensa osalta myös liikelaitoksen 
toimintojen sujuvuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sekä tu-
kee laadukkaiden palvelujen tuottamista asiakkaille.  
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Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtaja 
vastaa muun muassa liikelaitoksen tukipalveluista ja liikelaitoksen kes-
kitetyistä julkisista hankinnoista.

Perustettavaksi esitettävässä tehtävässä 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.  

Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mu-
kaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetelmä). 

Perustettavaksi esitetyn viran palkaksi on päätetty 6 670,00 euroa 
(Hay-luokka 20).

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu rahoitus palvelukeskuslii-
kelaitoksen tulosbudjetissa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupun-
ginhallituksen tehtävänä on päättää viran perustamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


