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§ 217
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määrä-
aikaiseen virkaan ottaminen

HEL 2022-003554 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti diplomi-insinööri Saara Kannon toimitusjohtajan 
määräaikaiseen virkaan 30.6.2023 saakka 7 290 euron kokonaiskuu-
kausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, rekrytoinnit, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset
4 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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tava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista vir-
kasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja vastaa ensisijaisesti metroliiken-
teen harjoittamisesta ja rataverkon haltijuudesta tehtävistä ilmoituksista 
liikenne- ja viestintävirastolle sekä kaupunkiraideliikennemääräyksen 
edellyttämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestämisestä. 

Liikenneliikelaitoksen toiminnan järjestämisen konkreettiset tavat tar-
kentuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana. Metroliikenteen jatkuvuuden 
tähden on välttämätöntä, että liikenneliikelaitoksella on nimetty määrä-
aikainen kokoaikainen toimitusjohtaja 30.6.2023 asti, jonka jälkeen teh-
täväjärjestelyjä arvioidaan uudestaan. 

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 mu-
kaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 
momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista ha-
kumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran 
määräaikainen täyttö. 

HKL liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan määräaikainen virka ilmoitet-
tiin kaupungin sähköisessä sisäisessä rekrytointipalvelussa 27.1–
7.2.2022.   

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.    

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto. 

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.  

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että viransijaisuuden hoitamisessa menestyäkseen hakija tarvitsee 
vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta johtamisesta ja 
toiminnasta verkostoissa. Hänellä on kykyä tehdä vaikuttavasti sidos-
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ryhmäyhteistyötä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja hän on taitava si-
säisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja. Johtamistyössä hän 
kokee luontevana työskentelyn talouden tunnuslukujen ja sopimustek-
nisten asioiden parissa. Hän pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten int-
ressien keskellä ja johtamistyön onnistumisessa hakijaa auttaa koke-
mus HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä. Myös julkiset 
esiintymiset ovat hänelle luontevia ja kansainvälisessä yhteistyössä 
hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Toimitusjohtaja toimii 
liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. Tehtävässä painottuu 
toiminnan johtaminen, sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohta-
jan lisäksi vain 1–2 todennäköisesti osa-aikaista työntekijää.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa määräaikaiseen virkaan jätti hakemuksensa kaksi henki-
löä. Molemmat hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluet-
telo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, 
kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu 
yhteenveto on esityslistan liitteenä 2. 

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin molemmat hakijat, 
********** ja Saara Kanto. Heillä arvioitiin hakemuksen perusteella ole-
van haettavan määräaikaisen viran kannalta riittävää ymmärrystä ja 
kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen linkittyvistä tehtävistä ja sidos-
ryhmäyhteistyöstä sekä riittävää johtamiskokemusta. Hakijoita haastat-
telivat 10. ja 22.2.2022 **********

********** on suorittanut oikeustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa vuonna 2005. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut 
muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän johtamisen ja esimies-
työn valmennusohjelma Ovi-valmennuksen vuonna 2014 ja hän suorit-
taa parhaillaan Helsingin kaupungin järjestämää keskijohdon valmen-
nusohjelmaa, joka on alkanut syksyllä 2021. ********** on toiminut Hel-
singin kaupungilla vuodesta 2008 alkaen useissa erilaisissa asiantunti-
ja- ja esihenkilötehtävissä ja parhaillaan hän toimii ********** Hän on 
johtanut tiimejä ja toimintakokonaisuuksia. Tätä aiemmin hän on työs-
kennellyt valtionhallinnossa, kuten Puolustusvoimissa ja Helsingin työ-
voimatoimiston hallintoyksikössä useamman vuoden ajan vastaten 
hankintalakimiehenä kaupallisjuridisista asiantuntijatehtävistä sekä 
suunnittelijan tehtävissä vastaten hankintojen koordinoinneista liittyen 
muun muassa koulutuspalvelujen kilpailuttamiseen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** 
on monipuolista hallinnollista kokemusta. Hän on työskennellyt valtion-
hallinnon tehtävissä ja kuntasektorilla keskushallinnossa sekä virasto-
tasolla. Hänelle on tullut tutuksi myös konserninäkökulma, sillä hän on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 4 (7)
Kaupunginhallitus

Asia/9
21.03.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus FI02012566

osallistunut yhtiöittämishankkeisiin ja konserniyhtiöiden kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön. Hän on ollut jäsenenä kaupungin erilaisissa työ-
ryhmissä, ohjausryhmissä ja verkostoissa sekä toiminut hallinnollisissa 
luottamustehtävissä ja yhteisöjen hallituksen jäsenenä.

********** tuntee Helsingin kaupunkiorganisaation hyvin, sillä hän on 
tehnyt töitä Helsingille yli 14 vuoden ajan useissa eri rooleissa. Lisäksi 
hänellä on hyvää kokemusta johtamisesta, sillä hän on toiminut esi-
henkilönä yli 3 vuotta. Hänellä on myös ymmärrystä ja kokemusta tie-
tyistä HKL liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä, ********** Kan-
sainvälinen toiminta on ollut osa hänen työtään. Hänellä on kokemusta 
esiintymisestä ja kouluttamisesta, ja hän on ollut virkatehtävissä teke-
misissä viestinnällisten asioiden ja erityisesti median kanssa.

Saara Kanto on suorittanut rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkin-
non Tampereen Teknillisessä Yliopistossa vuonna 2004. Täydennys-
koulutuksena hän on suorittanut Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen (YTK:n) ja Teknillisen korkeakoulun järjestämän 
yhdyskuntasuunnittelun pitkän kurssin vuonna 2018. Hän suorittaa 
parhaillaan HKL:n ja sveitsiläisen ammattikorkeakoulun järjestämää 
Light Rail Training- kaupunkiraideliikenteen ammattilaisohjelmaa, joka 
liittyy joukkoliikenteen ja maankäytön suunnitteluun sekä erityisesti 
kaupunkiraitioteiden rooliin osana kaupunkikehittämistä. Hän on toimi-
nut hanke- sekä investointipäällikkönä Helsingin kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosastolla vuodesta 2018 alkaen vastaten investoin-
tiohjelman ohjelmointi- ja valmistelutehtävistä sekä kaupunkikehitys-
hankkeiden ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyvien investointien ta-
lousarvio- ja päätösvalmisteluista ja niiden seurannasta. Lisäksi työteh-
täviin on kuulunut erilaiset kannattavuuslaskelmat ja taloudelliset arviot 
sekä erillishankkeiden ohjaus ja valmistelu yhteistyössä eri asiantuntija-
ryhmien kanssa. Aiempaa työkokemusta Kannolla on Helsingin kau-
pungilla vuodesta 2010 alkaen erilaisissa projektitehtävissä liittyen 
kaupungin teknisen sektorin toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä 
aluerakentamisyksikön projektialueiden kokonaistaloudellisuustarkaste-
luihin. Tätä aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä yksityisellä 
puolella, kuten Finnish Consulting Groupissa vastaten siellä maa- ja 
pohjarakentamiseen liittyvistä suunnittelutehtävistä sisältäen muun 
muassa kustannusarvioiden laskentaa.   

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kannolla 
on vahva kokemus kaupunkiorganisaatiosta ja joukkoliikenteen toimin-
takentästä sekä erityisesti talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hänellä 
on hyvää ymmärrystä ja kokemusta HKL liikenneliikelaitokseen liittyvis-
tä tehtävistä, sillä hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä HKL:n ja 
useiden sen sidosryhmien kanssa. Kanto on toiminut useiden työryh-
mien sihteeristössä sekä eräiden kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen 
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jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana. Hänen johtamiskokemuk-
sensa ja näyttönsä verkostojen johtamisesta ovat hyvät ja rekrytointip-
rosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin tähän tehtävään sopivat 
johtamisvalmiudet sekä linjakkuus, jota hän toi esille haastatteluvas-
taustensa kautta. Hän tuntee kontekstin, johon toiminta kytkeytyy, niin 
kaupunkikonsernin sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaankin.  

Molemmilla haastatelluilla arvioitiin olevan valmiudet toiminnan johta-
miseen ja viranhoidon kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta 
HKL:n liikenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä. 

Arviointi

Toimitusjohtaja vastaa metron liikenteenharjoittamisesta, metrojunaka-
lustosta ja metron rataverkon haltijuudesta. Hänen vastuullaan on 
suunnitella, seurata ja valvoa liikenneliikelaitoksen kokonaisuuden toi-
mintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttami-
sesta. Hän johtaa hallinnollisen kokonaisuuden strategista ohjausta se-
kä suorituskykyä. Lisäksi tehtäviin kuuluu toiminnan tuloksellisuuden 
kehittäminen ja ylläpito. Tehtävässä painottuu toiminnan johtaminen, 
sillä liikelaitoksessa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi vain 1–2 to-
dennäköisesti osa-aikaista työntekijää. 

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden hakijan, Saara Kanto ja ********** 
välillä.

Toimitusjohtaja valitaan hieman yli vuoden määräaikaisuuteen. Siksi on 
tärkeää, että valittavalla on jo lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kau-
punkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta HKL lii-
kenneliikelaitokseen liittyvistä tehtävistä. Molemmat kärkihakijat tunte-
vat Helsingin kaupunkiorganisaation sekä liikenneliikelaitokseen liittyviä 
asioita viran hoitamisen kannalta riittävän hyvin.  

Valittavan henkilön tulee olla erityisen taitava sisäisten ja ulkoisten yh-
teistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaikuttavasta sidos-
ryhmäyhteistyöstä yhteiskunnallisissa verkostoissa. Molemmat kärki-
hakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä 
kautta niin kaupungin sisällä kuin erilaisissa sidosryhmäverkostoissa. 
Saara Kanto on kuitenkin työskennellyt läpi työuransa joukkoliikenteen 
ja maankäytön suunnittelun sekä talouden ja toiminnan ohjauksen ver-
kostoissa kaupungin sisällä ja seudullisesti. Hänellä on hyvä kaupunki-
konsernin ja Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän kokonai-
suuden tuntemus. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta ja näyttö-
jä tuloksekkaasta toiminnasta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n (ent. liikenneliikelaitos), kaupunkiympäristön toimialan ja kaupun-
ginkanslian keskeisistä toimijoista eri verkostoissa. Näin ollen hänellä 
on kokemuksensa kautta kärkihakijoista vahvempi joukkoliikenteeseen 
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liittyvissä verkostoissa toimimisen ja verkostojen johtamisen osaami-
nen.   

Lisäksi valittavalla toimitusjohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja 
näyttöä strategisesta johtamisesta. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää 
kokemusta strategisesta johtamisesta, sillä heillä on kokemusta muun 
muassa strategian valmistelutyöstä ja toimenpideohjelmien laatimises-
ta. ********** on kokemusta valmistelutyöstä kaupungin hankintastrate-
giaan liittyen ja hän on mukana myös hankintastrategian jalkautustyös-
sä. Saara Kanto puolestaan on toiminut keskeisessä roolissa vuoden 
2022 talousarvion laadintaprosessiin kehitetyn yhdenmukaisen toimin-
tatavan eli investointihankkeiden kategorisointimenetelmän kehittämi-
sessä. Toimintatavan avulla kaupungin strategiseen talouden suunnit-
teluun on voitu muodostaa tilannekuva ns. välttämättömien hankkeiden 
kokonaisuudesta.

Molempien kärkihakijoiden vahvuutena nähtiin haastatteluvastausten 
perusteella eettisesti kestävä johtamistyö. He ovat rekrytointiprosessin 
aikana osoittaneet olevansa näkemyksellisiä ja heidän toimintansa on 
johdonmukaista niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja 
yhteistyökumppaneiden suuntaan, mikä mahdollistaa linjakkaan luovi-
misen erilaisten intressien keskellä. 

Julkisen esiintymisen tulee olla valittavalle toimitusjohtajalle luontevaa 
ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee sujuvaa 
englannin kielen taitoa. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoit-
tanut olevansa kokenut esiintyjä. Lisäksi hän on tottunut käyttämään 
englantia työssään. Saara Kanto on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja 
hänen englannin kielen taitonsa on sujuvaa.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvion perus-
teella katsotaan, että hakijoista Saara Kannolla on parhaat edellytykset 
hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa 
puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky verkosto-
johtamiseen ja tehtävään liittyvän verkoston perusteellisempi tuntemus 
sekä valmiudet vastata ja ohjata liikenneliikelaitoksen mittavaa omai-
suutta. Saara Kannon vahvuutena on hyvät valmiudet talouden ja toi-
minnan ohjaukseen. Hän on toiminnassaan jämäkkä ja ratkaisukeskei-
nen ja hänen hyvä liikenneliikelaitoksen sekä kaupunkiorganisaation 
tuntemus edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Saara Kannolla on 
erinomaiset viestintä- ja sidosryhmätaidot, jotka ovat omiaan luomiaan 
edellytyksiä yhteistyöhön liikenneliikelaitoksen ja Pääkaupunkiseudun 
Kaupunkiliikenne Oy:n kesken sekä suhteessa muihin sidosryhmiin. 

Valittavaksi esitettävä Saara Kanto esiteltiin HKL:n johtokunnassa 
4.3.2022. 
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Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Saara Kanto siirtyy vir-
kaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Hänen tulee kunnan ja 
hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityi-
syyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti 
esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaan-
nista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen. 

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

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Virkaan va-
littavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran 
vastaan.
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