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§ 296
Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle; yri-
tyspalvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt -
yksikön päällikkö

HEL 2022-005205 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle yritys-
palvelut-yksikön päällikön ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön pääl-
likön virat.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi
Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi
Anu Mänttäri, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36322

anu.manttari(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.

Uusien virkojen perustamistarve liittyy elinkeino-osaston organisaatio-
muutokseen, joka pohjautuu muun muassa uuden strategiakauden ta-
voitteisiin. Elinkeino-osaston uusi organisaatiorakenne on käsitelty 
kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa 11.4.2022. Organisaatio-
muutosta koskeva toimintasääntömuutos käsitellään kaupunginkans-
lian henkilöstötoimikunnassa 25.4.2022

Yrityspalvelut-yksikön tehtävänä on tarjota yrittäjyyttä ja yritysten kas-
vua edistäviä palveluita, yritysten asettautumispalveluita, asiakasläh-
töistä palveluohjausta, innovaatiopalveluita sekä kasvua tukevia val-
mennuspalveluita. 
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Yritysten toimintaympäristöt -yksikön tehtävänä on yritysten kilpailuky-
kyä tukevien liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen vahvistaminen, 
kaupungin yritysmyönteisyyden edistäminen, tulevaisuuden elinkeino-
pohjan vahvistaminen sekä korkeakouluyhteistyö.

Yksiköiden päälliköiden tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä; Yritys-
palvelut-yksikön päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa starttiraha-
päätösten tekemistä. Yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön 
tehtäviin kuuluu muun muassa elinkeinopoliittisesti merkittäviin koko-
naisuuksiin ja hankkeisiin liittyviä taloudellisia päätöksiä. Molempien 
yksiköiden päälliköt toimivat lisäksi elinkeinojohtajan sijaisketjussa.

Talousarvioon sisältyy määräraha perustettaville viroille.

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.

Perustettavien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon kokonais-
palkkausta. Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja koke-
muksen mukaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetel-
mä). Perustettaviksi esitetyt virat sijoittuvat Hay-luokkaan 21.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.
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Tiedoksi

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
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Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


