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§ 643
V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämi-
sen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja 
virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoita-
minen

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 5.12.2019 Helsingin kaupungin kokei-
lualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden edistämisen 
kuntakokeiluun. Kaupunginhallitus päätti Helsingin osallistumisesta eril-
lislainsäädännöllä valmisteltavaan kokeiluun 3.2.2020, § 88. Kokeilussa 
kaupunki tulee vastaamaan julkisen työvoimaviranomaisen roolissa 
työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä muiden työllisyyttä edistä-
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vien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville 
asiakkaille. 

Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä ne työttömät työnhakijat, jotka ei-
vät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi 
kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vie-
raskieliset työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat 
työnhakijat.

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan 
työ- ja elinkeinotoimiston sijasta omien asiakaskohderyhmiensä osalta 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut 
henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät. Lisäksi 
kaupunki saa oikeuden tehdä päätöksiä asiakkaidensa työllistymisestä 
palkkatuettuun työhön tai starttirahalla valtion työllisyysmäärärahoista. 
Kaupunki antaa myös työttömyysturvalaissa tarkoitetun työttömyyse-
tuuden maksajia sitovan työvoimapoliittisen lausunnon koskien edelly-
tyksiä tukea työttömän työnhakijan omaehtoista opiskelua työttömyyse-
tuudella. 

Lisäksi kaupunki voi työvoimaviranomaisen roolissa ottaa vastaan yri-
tysten ja työnantajien työpaikkailmoituksia sekä ehdottaa työnantajille 
sopivia työnhakijoita kokeilualueen asiakkaista. Näiden kokeilulaissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten kaupungilla on käyttöoikeus 
työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmiin. Helsingin kaupun-
gin kokeilulain mukaisia tehtäviä hoitavilla viranhaltijoilla on myös nä-
kymä työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmän avoimiin työ-
paikkoihin ja kaikkiin työnantajatietoihin.  

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) 4.6.2020. Täydennysesi-
tys (HE 114/2020 vp) annettiin 27.8.2020. Asia on käsittelyssä työelä-
mä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa on käynnissä asiantuntijakuule-
miset. Ehdotettu laki tulisi voimaan jo 1.1.2021. Kokeilulain mukaisten 
tehtävien hoitamiseen 1.1.2021 alkaen on siksi varauduttava hallinto-
säännön muuttamisella, vaikka lakia ei ole vielä hyväksytty.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupun-
gille siirtyvien tehtävien vuoksi kaupunginhallituksen toimivaltaan ehdo-
tetaan lisättäväksi päättäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilus-
ta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kun-
nan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomai-
sesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa. 
Kokeilukokonaisuuden erillisyydestä johtuen siihen liittyvä toimivalta on 
perusteltua osoittaa kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle, jolloin 
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kaupunginhallitus voi siirtää toimivallan kaupungin organisaatiossa tar-
koituksenmukaisille tahoille. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020 ja toden-
nut, ettei sillä ole ehdotukseen sääntöteknisiä huomioita. Sääntötyö-
ryhmä totesi lisäksi, että kokeilulain mukaiset tehtävät tulee mainita 
kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla toimivaltaa siirretään.

Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä. Saman pykälän 3 momentin mukaan virkasuh-
teeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on si-
jaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, 
taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen 
toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen 
osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää-
detty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnanta-
jan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai 
sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka 
muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. 

Voimassa olevan hallintosäännön 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voi-
daan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, 
johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pä-
tevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut. 

Hallintosääntöä muutettaisiin niin, että siihen lisätään nykyisten perus-
teiden lisäksi viran määräaikainen täyttö, viran uudelleen täyttäminen 
kohdassa tarkemmin määriteltävin perustein sekä palvelussuhdetta 
koskevat uudelleenjärjestelyt. Selkeyden vuoksi ehdotettava muotoilu 
sisältäisi lisäksi nimenomaisen viittauksen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädettyihin perusteisiin.  

Palvelussuhteen uudelleenjärjestelyjä koskeva kohta liittyy henkilöstön 
palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseen esimerkiksi toiminnan uu-
delleenjärjestelytilanteissa, kuten laajoissa organisaatiouudistuksissa. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista ja työsopimuslaista johtu-
vien työnantajavastuiden toteuttamisen ja henkilöstön palvelussuhteen 
jatkuvuuden takaamisen johdosta voi olla perusteltua täyttää virka il-
man julkista hakumenettelyä. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020. Sääntötyö-
ryhmä piti olennaisena varmistaa kaupunkitasoisella soveltamisohjeella 
huomion kiinnittämisen julkisen hakumenettelyn pääsääntöön ja siihen, 
että ehdotettuja perusteita ei saa soveltaa laajentavasti. 
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Hallintosäännön muutos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mu-
kaisten tehtävien hoitamisesta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin kaupunginhallituksen toimi-
valtaan lisättäisiin uusi 5 kohta: 

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai 
viranhaltija päättää,

5  työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten teh-
tävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisu-
vaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan 
käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksen-
haku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Hallintosäännön muutos virkasuhteeseen ottamisesta ilman julkista hakumenettelyä

Hallintosäännön 23 luvun 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn 
lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen,

1  jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö

2  jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin ha-
keneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta vir-
kaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen 
aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan tai siitä syystä, 
että virkasuhde puretaan koeaikana taikka siitä syystä, että virkaan ot-
tamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia 
palautettu uudelleen käsiteltäväksi

3  johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa 
pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut

4  johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdet-
taan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144
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matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (5.10.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 621

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 8.10.2020 aamukoulu-
kokoukseen.

Käsittely

05.10.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta 8.10.2020 aamukoulukokoukseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi


