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Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 17.12.2019 § 258

HEL 2019-012993 T 01 01 04 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti irtisanoa tietohallintojohtaja ********** virkasuh-
teen.

Päätöksen perustelut

Tietohallintojohtaja johtaa Helsingin kaupungin tietohallintoa. ********** 
ei ole huolehtinut hänelle kuuluvista tehtävistä asianmukaisesti ja viivy-
tyksettä. Hän on rikkonut ja laiminlyönyt virkasuhteeseensa olennaises-
ti vaikuttavia velvoitteita niin vakavalla tavalla, että työnantajalla on 
asiallinen ja painava syy päättää palvelussuhde irtisanomalla hänet.

Irtisanomiseen johtaneet syyt ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta 
Kurinpitomenettelyn aloittaminen -lomakkeesta ja sen liitteistä seuraa-
vin muutoksin:

Työantaja on tekemiensä selvitysten ja kuulemisen perusteella pääty-
nyt siihen, että ********** syyksi ei ole katsottava häiriönhallintamallin ja 
O365-lisenssien hankinnan ja käyttöönoton osalta esitettyjä puutteita.

Edellä mainittuja asioita koskevat asiakirjat sekä virheelliseksi todettu 
tehtäväkuva, on poistettu lomakkeen liitteistä.

Kuuleminen

********** on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämi-
sen syistä perusteluineen sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän on toi-
mittanut kirjallisen vastauksen työnantajalle 27.11.2019. Suullinen kuu-
lemistilaisuus järjestettiin 3.12.2019.

********** palvelussuhteet ja tehtävät Helsingin kaupungilla

********** on työskennellyt Helsingin kaupungilla 1.5.2010 alkaen seu-
raavasti:
 Talous- ja suunnittelukeskus, tietotekniikkaosasto
 Tietotekniikkapäällikkö 1.5.2010 – 31.12.2013
 Kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto
 Tietotekniikkapäällikkö 1.1.2014 – 16.3.2016
 Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja (avoimen viran hoitaja)
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 17.3.2016 – 31.1.2017
 1.2.2017 – 31.5.2017
 1.6.2017 – 31.5.2018
 Talous- ja suunnitteluosasto
 Tietohallintojohtaja 1.6.2018 – edelleen

Tietohallintojohtajan tehtävät ja vastuut johdetaan Helsingin kaupungin 
hallintosäännöstä, kaupunginkanslian toimintasäännöstä, talousarvion 
noudattamisohjeista sekä kaupunginkanslian toimintasuunnitelmista, 
sekä näitä edeltäneistä vastaavista asiakirjoista. Tietohallintojohtaja 
vastaa esimiehenä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tie-
tohallintoyksikön toiminnasta, toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta. 
Aiemmin hän on toiminut talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniik-
kaosastolla tietotekniikkapäällikkönä (osastopäällikkö), kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäosastolla tietotekniikkapäällikkönä (yksi-
kön päällikkö) ja vs./va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajana (osastopääl-
likkö) vastaten kyseisten toimintayksiköiden toiminnasta. 

********** on palvelussuhteidensa aikana ollut yhtäjaksoisesti osasto-
päällikkönä tai yksikön päällikkönä. Hänen johtamiensa toimintojen 
toimialaan on johtosääntöjen, hallintosääntöjen ja toimintasääntöjen 
mukaan kuulunut huolehtia tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta 
kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti, tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntä-
misen ohjauksesta ja yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupungin 
toiminnassa, kaupungin tietohallinnon ohjauksesta ja kehittämisestä, 
kaupungin tietotekniikkatoiminnon kehittämisen ohjaamisesta, kaupun-
gin tietotekniikkaohjelman valmistelun ja toimeenpanon johtamisesta, 
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ohjaamisesta, kaupungin yhteises-
tä tietoteknisestä infrastruktuurista vastaamisesta sekä kaupungin stra-
tegisten tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittämisestä sekä  
kaupungin tietohallinnon kokonaisohjauksen ja yhteentoimivuuden ke-
hittämisestä, tietohallinnon strategisesta suunnittelusta ja seurannasta, 
tietoteknisen perusinfrastruktuurin palvelujen järjestämisestä ja ylläpi-
dosta, yhteisten ja strategisesti keskeisten tietojärjestelmien ja ICT-
palvelujen kehittämisestä, yhteisten tietojärjestelmien ja tietovarastojen 
sovellushallinnasta sekä kaupunginkanslian tietohallinnosta ja lähitues-
ta.

********** on johtanut edellä mainittuja toimintoja, joiden keskeisenä si-
sältönä on kaikkina vuosina ollut kaupunkitasoinen tietohallinnon oh-
jaaminen ja kehittäminen.

Velvoitteiden rikkomiset ja laiminlyönnit 
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Kurinpitomenettelyn aloittaminen -lomakkeesta ja sen liitteistä ilmene-
vät ********** rikkomukset ja laiminlyönnit ovat tulleet työnantajan tie-
toon syksyllä 2019, kun kaupungin sisäinen tarkastus on antanut loppu-
raporttiluonnoksen Helnet-tietoliikenneverkon tilanteesta. Tässä yhtey-
dessä työnantaja on tehnyt jatkoselvitystyötä, jonka kautta työnantajan 
tietoon on tullut muita vakavia laiminlyöntejä, jotka liittyvät tietotekniikan 
perusinfrastruktuurin palveluiden järjestämiseen.

Kyseisissä asiakokonaisuuksissa viranhaltija on osoittanut siinä määrin 
vakavia puutteita johtamansa toimintakokonaisuuden valvonnassa ja 
seurannassa ja sitä koskevan vastuun kannossa, että työnantaja on 
menettänyt luottamuksen hänen toimintaansa. Kaupungin tekemissä 
selvityksissä ilmi tulleet puutteet, rikkomukset ja laiminlyönnit ovat jat-
kuneet useiden vuosien ajan. ********** ei ole huolehtinut siitä, että hä-
nen johtamiensa toimintojen tehtävät tulevat suoritettua.

Ottaen huomioon, että ********** on ollut Helsingin kaupungin palveluk-
sessa vastuullisissa ja itsenäisissä esimiestehtävissä 1.5.2010 alkaen 
ja hänen virkasuhteensa kaupunkiin on jatkunut pitkään, olisi hänen 
myös itse tullut ymmärtää asemaansa liittyvät valvonta- ja huolehtimis-
vastuut. Kun korkeassa ja vastuullisessa asemassa olevien viranhalti-
joiden kohdalla jo vähäisemmätkin rikkomukset voivat antaa perusteen 
irtisanomiselle, on tietohallintojohtajan laiminlyönneistä ja rikkomuksista 
muodostuva kokonaisuus siinä määrin laaja ja painava, ettei edellytyk-
siä virkasuhteen jatkamiselle ole olemassa.

Irtisanomisen syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettu 
huomioon sekä työnantajan että viranhaltijan olosuhteet kokonaisuu-
dessaan.

Varoituksen antamista ja muuhun virkasuhteeseen sijoittamista koske-
vat säännökset eivät tule sovellettaviksi

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 3 momentin mukaan 
viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuk-
siensa täyttämisen ja rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin viran-
haltijalle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 5 momentin mukaan 
varoituksen antamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos irtisanomisen 
perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työ-
nantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. 

Kaupungin tietohallintoa johtava viranhaltija on merkittävässä ja vas-
tuullisessa asemassa oleva henkilö. Edellä tarkoitetut rikkomukset ja 
laiminlyönnit ovat olleet niin vakavia, pitkään jatkuneita ja vaikuttaneet 
********** virkasuhteen hoitoon niin olennaisesti, että hänen olisi ilman 
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varoitustakin tullut ymmärtää menettelynsä moitittavuus. Ottaen huo-
mioon tietohallintojohtajan vastuullinen asema ja riski laiminlyöntien 
jatkumisesta, jonka työnantaja ottaisi, jos sama henkilö edelleen hoitai-
si tietohallintojohtajan virkaa, työnantajalta ei tällaisessa tilanteessa 
voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista, vaikka häntä ei 
ole aiemmin varoitettu.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 4 kohdan mukaan työ-
nantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen väl-
tettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen. Mainittu 
selvittämisvelvollisuus tulee lähinnä kysymykseen niissä tapauksissa, 
kun viranhaltija ei enää kykene selviytymään työtehtävistään hänen 
työntekoedellytyksissään tapahtuneiden muutosten vuoksi tai kun on 
kyse taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvasta irtisanomisesta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 5 momentin mukaan 
selvittelyä ei tarvitse suorittaa, jos irtisanomisen perusteena on niin va-
kava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida koh-
tuudelta edellyttää virkasuhteen jatkamista. Kyseisessä tapauksessa ir-
tisanomisen perusteena on niin vakavia virkasuhteeseen liittyviä rikko-
muksia ja laiminlyöntejä, ettei työnantajalta kohtuudella voi edellyttää 
virkasuhteen jatkamista, joten selvittelyä toiseen virkaan sijoittamisesta 
ei tarvitse suorittaa.

Irtisanomisaika

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 40 §:n ja kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti työnantajan irtisanoessa viran-
haltijan, virkasuhteen irtisanomisaika on neljä kuukautta, jos palvelus-
suhde on jatkunut keskeytyksittä yli kahdeksan, mutta enintään 12 
vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, 
jona irtisanominen on annettu tiedoksi. ********** palvelussuhde Helsin-
gin kaupunkiin on jatkunut keskeytyksittä 1.5.2010 alkaen, joten irtisa-
nomisaika on neljä kuukautta.

********** ei ole työntekovelvollisuutta eikä -oikeutta irtisanomisaikana.

Kaupungin määräykset ja ohjeet tietohallinnon johtamiseen liittyvistä 
tehtävistä ja toimivallasta

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen vuosien 2009 - 
2013 johtosääntöjen (7 §) mukaan tietotekniikkaosaston toimialaan 
kuului huolehtia tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta kaupungin-
hallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta hyväksyttyjen tavoit-
teiden mukaisesti.
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Helsingin kaupunginkanslian 1.1.2014 voimaan tulleen johtosäännön 
mukaan tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialaan kuului huolehtia 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti tieto- ja viestintäteknologioiden 
hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehit-
tämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta.

Helsingin kaupungin 1.6.2017, 1.3.2018, 17.4.2018 voimaan tulleiden 
hallintosääntöjen (4 luku 2 § 6 kohta) mukaan tietotekniikka- ja viestin-
täosaston kuului huolehtia tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämi-
sen ohjauksesta ja yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupungin toi-
minnassa. Osaston kuului huolehtia kaupungin tietohallinnon ohjauk-
sesta ja kehittämisestä, ohjata kaupungin osallisuuden ja vuorovaiku-
tuksen kehittämistä sekä huolehtia kaupungin yleisneuvonnan järjes-
tämisestä.

Helsingin kaupungin 1.7.2018, 1.2.2019 ja 1.7.2019 voimaan tulleiden 
hallintosääntöjen (4 luku 2 § 4 kohta) mukaan talous- ja suunnitteluo-
sasto huolehtii tietohallinnon ohjauksesta.

Helsingin kaupunginkanslian 30.5.2017 voimaan tulleen toimintasään-
nön mukaan tietotekniikka- ja viestintäosaston tietotekniikkayksikön 
toimialaan kuuluivat kaupungin tietotekniikkatoiminnon kehittämisen 
ohjaus, kaupungin tietotekniikkaohjelman valmistelu ja toimeenpanon 
johtaminen, kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ohjaus, kaupungin yh-
teisestä tietoteknisestä infrastruktuurista vastaaminen sekä kaupungin 
strategisten tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittäminen. Yksi-
kön tiimit ovat ICT-kehitys ja ICT-palvelut. Tietotekniikkayksikköä joh-
taa tietotekniikkapäällikkö.

Helsingin kaupunginkanslian 1.6.2018, 1.8.2018, 1.1.2019, 1.2.2019 ja 
1.5.2019 voimaan tulleiden toimintasääntöjen mukaan talous- ja suun-
nitteluosaston tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin tieto-
hallinnon kokonaisohjauksen ja yhteentoimivuuden kehittäminen, tieto-
hallinnon strateginen suunnittelu ja seuranta, tietoteknisen perusinfrast-
ruktuurin palvelujen järjestäminen ja ylläpito, yhteisten ja strategisesti 
keskeisten tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen kehittäminen, yhteisten 
tietojärjestelmien ja tietovarastojen sovellushallinta sekä kaupungin-
kanslian tietohallinto ja lähituki.

Yksikön tiimit ovat tietohallinnon ohjaus, ICT-kehitys, ICT-palvelut, so-
vellushallinta sekä kanslian ICT. ICT-kehitys -tiimissä on hankepalvelut 
-alatiimi ja ohjelmistokehitys-alatiimi. Kanslian ICT -tiimissä on lähituki-
alatiimi.

Tietohallintoyksikköä johtaa tietohallintojohtaja.
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Helsingin kaupunginkanslian toimintasääntöjen mukaan yksiköiden 
päälliköt johtavat yksiköidensä toimintaa ja vastaavat siitä, että tavoit-
teet saavutetaan. Tavoitteet määritellään kansliatasoisesti sekä osasto-
tasoisesti toimintasuunnitelmissa. 

********** toi kirjallisessa vastauksessaan sekä kuulemistilaisuudessa 
aiheellisesti esiin, että kuulemiskutsun liitteenä oli virheellinen tehtävä-
kuva. Helsingin kaupunki käyttää johdon kokonaispalkkajärjestelmää.

********** on toiminut johtavana viranhaltijana tietotekniikka- ja viestintä-
johtajana 17.3.2016-31.5.2018 sekä yksikön päällikkönä, tietohallinto-
johtajana 1.6.2018 alkaen ja kuulunut siten johdon kokonaispalkkajär-
jestelmään. Kokonaispalkkajärjestelmään kuuluvat tehtävät arvioidaan 
HAY – vaativuudenarviointijärjestelmää käyttäen. HAY-järjestelmässä 
ei laadita erillisiä tehtäväkuvauksia.

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että kaupun-
ginkanslian tietohallinto huolehtii kaupungin tietohallinnon kokonaisoh-
jauksesta ja yhteentoimivuuden kehittämisestä. Toimialojen ja liikelai-
tosten tietohallinnot huolehtivat tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyn-
tämisestä, tietosuojasta ja tietoturvasta kukin omalla toimialallaan kau-
pungin linjauksia noudattaen.

Lainsäädäntö

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KvHL) 17 §:n 1 momentin 
mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät 
asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja 
määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

KvHL:n 35 §:n 1 momentin mukaan työantaja ei saa irtisanoa virkasuh-
detta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja 
painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai mää-
räyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoit-
teiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Syyn asiallisuutta ja paina-
vuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja viranhaltijan 
olosuhteet kokonaisuudessaan.

KVhL:n 35 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt 
virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut nii-
tä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella an-
nettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

KVhL:n 35 §:n 4 momentin mukaan työnantajan on ennen irtisanomista 
selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla viranhaltija 
muuhun virkasuhteeseen.
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KVhL:n 35 §:n 5 momentin mukaan, jos irtisanomisen perusteena on 
niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voi-
da kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista, ei 3 (varoituksen an-
taminen) ja 4 (selvittely toiseen virkaan sijoittamisesta) momentissa 
säädettyä tarvitse soveltaa.

KVhL:n 43 §:n mukaan ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai 
purkamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuh-
teen päättämisen syistä perusteluineen. Viranhaltijalla on oikeus häntä 
kuultaessa käyttää avustajaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö ottaa palve-
lukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Vakinaiseen pal-
velussuhteeseen ottava päättää palvelussuhteen päättymisestä. 

Lisätiedot
Kati Laaksonen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36118

kati.laaksonen(a)hel.fi


