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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 712

HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto ottaa diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken kau-
punkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määrä-
ajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käy-
tettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdol-
linen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella 
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 467

HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä 
ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:
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**********

**********
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Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja 
strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden 
hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtami-
nen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristö-
lautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. 
Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskei-
nen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien 
kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuu-
den johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ai-
empaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja 
operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toi-
minnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työ-
kulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilais-
ten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen pe-
rusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen raken-
taja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka nä-
kee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös jul-
kiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnis-
tumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta 
vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön 
linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupun-
gin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kie-
len taitoa.

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja 
toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti 
organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on 
tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista 
kokemusta sekä osaamista johtamisesta. 
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********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet joh-
taa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Li-
säksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehit-
tämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongel-
manratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian 
mukaista uudistumista.

Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan 
selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana 
hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilös-
tön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henki-
löstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän 
on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmär-
ryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osal-
listava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollai-
nen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tär-
keänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista se-
kä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilös-
töjohtamisessa todentaa se, että hänen **********

********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eetti-
sesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on 
tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan 
johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toimin-
nan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden 
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi 
huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laa-
dun.

Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja moni-
puolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen 
vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaus-
tansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, ra-
kentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ol-
len hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri 
palvelukokonaisuudet.

********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainväli-
sestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä 
esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla 
sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös ky-
kyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden 
ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä, 
jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa sidos-
ryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut esi-
telmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseis-
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sa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin 
kielellä.

Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan 
tulisi valita Ville Lehmuskoski.  Hänen valintaansa puoltavat vankka ko-
kemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnis-
tuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtami-
sessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näke-
myksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, 
luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä joh-
taa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hä-
nellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kau-
pungin poliittisen johdon kanssa.

Käsittely

21.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen, 
Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsitte-
lyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas 
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros

Lisätiedot
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52

HEL 2021-006044 T 01 01 01 01

Päätös

Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kaupunkiympäristön 
toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kaupunkiympä-
ristölautakunnassa.

Päätöksen perustelut
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Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kau-
punkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupun-
ginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristön 
toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa val-
mistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esitte-
lijäksi kaupunkiympäristölautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja. 

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi


