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§ 13
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran 
määräaikaisen täyttämisen aloittaminen ja avoimen viran hoitami-
nen

HEL 2021-014906 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään haku-
menettelyn liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaiseksi 
täyttämiseksi 30.6.2023 saakka. 

Lisäksi kaupunginhallitus määrää liikenneliikelaitoksen hallintopäällikkö 
Jukka Hämäläisen hoitamaan liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan 
avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.2.2022 alkaen 
siihen asti, kunnes virka saadaan määräaikaisesti täytettyä ja virkaan 
valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijän perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 
momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhal-
tijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen sääde-
tään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhtee-
seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastet-
tava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista vir-
kasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.  
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, 282 §, liikenneliikelaitoksen 
toiminnan siirtämisen, metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä 
toimintoja lukuun ottamatta, liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jat-
kamaan perustettavalle osakeyhtiölle.  

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy aloittaa toimintansa 1.2.2022, 
josta lähtien liikenneliikelaitos vastaa edelleen virallisesti metron liiken-
teenharjoittamisesta ja metron rataverkon haltijuudesta. Kaupunkilii-
kenneyhtiö ja liikenneliikelaitos tulevat tekemään erittäin läheistä yh-
teistyötä metrojärjestelmän toiminnan jatkumiseksi saumattomasti yh-
tiön ja liikelaitoksen välille tehtävän palvelusopimuskokonaisuuden mu-
kaisesti. 

Kaupunginhallitus käsitteli 13.12.2021, 936 §, liikenneliikelaitoksen ai-
emman toimitusjohtajan eroilmoituksen ja määräsi avoimen viran vä-
liaikaisen hoitajan. 13.12.2021 avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi 
määrätty henkilö siirtyy Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n va. 
toimitusjohtajaksi 1.2.2022 alkaen, eikä tällöin voi jatkaa liikenneliikelai-
toksen toimitusjohtajan viran hoitamista.  

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja vastaa ensisijaisesti metroliiken-
teen harjoittamisesta ja rataverkon haltijuudesta tehtävistä ilmoituksista 
liikenne- ja viestintävirastolle sekä kaupunkiraideliikennemääräyksen 
edellyttämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestämisestä. Näin ol-
len metroliikenteen jatkuvuuden tähden on välttämätöntä, että liikenne-
liikelaitoksella on nimetty määräaikainen toimitusjohtaja 30.6.2023 asti, 
jonka jälkeen tehtäväjärjestelyjä arvioidaan uudestaan. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johta-
jan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ot-
tava viranomainen päättää avoimen viran hoitajasta, ellei toisin ole 
määrätty. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 mo-
mentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakume-
nettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ot-
taminen määräajaksi.  

Hallintosäännön 23 luvun 2§:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvoin-
tialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn li-
säksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö. 
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Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran hakumenettely käynniste-
tään välittömästi ja tavoite on saada virka täytettyä helmikuun 2022 ai-
kana. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen joh-
tajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, koke-
musta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Liikenneliikelaitoksen hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen täyttää liiken-
neliikelaitoksen toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja on 
myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva 
toimitusjohtajan avoimen viran hoitajaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avoimen viran hoitaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

HKL
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia henkilöstöosasto


