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§ 721
Oikaisuvaatimus asiakkuusjohtajan päätöksestä 17.10.2022 § 33 
koskien yksikön päällikön viran täyttämistä

HEL 2022-010026 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutki-
matta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 31.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiakkuusjohtaja on oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksel-
lään 17.10.2022 § 33 päättänyt valita alueiden käyttö ja -valvonta -
yksikön päällikön virkaan (054760) hallintotieteiden maisteri ********** 
1.12.2022 alkaen.

Päätökseen on liitetty kuntalain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Oikai-
suvaatimusohjeiden mukaan päätökseen tyytymätön voi kuntalain 134 
§:n 1. momentin mukaisesti hakea päätökseen oikaisua. Kuntalain 138 
§:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 31.10.2021. Oi-
kaisuvaatimus on saapunut kaupungille määräajassa.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen, koska päätöstä ei ole 
kohdistettu häneen eikä päätös vaikuta oikaisuvaatimuksen tekijän oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole 
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei siten ole oikaisuvaatimu-
soikeutta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 31.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Asiakkuusjohta-
ja 17.10.2022 § 33

HEL 2022-010026 T 01 01 01 01

Työavain KYMP-03-60-22

Päätös
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Asiakkuusjohtaja valitsi alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön 
virkaan (054760) hallintotieteiden maisteri ********** 1.12.2022 alkaen 
5021,68 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien. 

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 31.8.2022 lu-
kien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan 
päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 
§:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan 
viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 11.8.—29.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin 
Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, 
Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Yksikön päällikön johtama 40-henkinen yksikkö jakautuu kolmeen tii-
miin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä 
alueidenvalvonta. Alueiden käyttö ja -valvonta -yksikkö vastaanottaa 
kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassi-
paikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy 
suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaik-
koja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja 
sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteu-
tumista ja luvatonta maankäyttöä. Toiminnallaan yksikkö edesauttaa 
niin kaupunkilaisten toimivaa arkea, sujuvaa yritysyhteistyötä kuin to-
teuttaa vaikuttavaa viranomaisvalvontaa.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueiden käyttö ja -valvonta -
yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikai-
sen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Hän toimii tii-
mipäälliköiden esihenkilönä sekä on asukas- ja yrityspalvelujen ohjaus-
ryhmän jäsen. Yksikön päällikkö tekee paljon yhteistyötä myös kau-
pungin organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi hän päät-
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tää myös muistutuksista, jotka liittyvät kadulla tehtävien töiden maksui-
hin. Yksikön päällikkö johtaa henkilökuntaa valmentavan johtamisen ot-
tein, kannustaen ja linjakkaasti. Myös palveluprosessien kehittäminen 
on osa tehtävää.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kieli-
taitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää viran-
omaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Lisäksi tehtä-
vässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ajat-
telutapaa ja aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, 
joka liittyy alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön tehtäväalueisiin sekä ko-
kemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus hallinnollisis-
ta- tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota 
hyödyntävistä kehittämishankkeista. Sujuva englannin kielen taito on 
myös eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa yhdeksän henkilöä, joista 
kahdella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo on liittee-
nä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yh-
teenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 30.8.-
1.9.2022, johon kutsuttiin ne seitsemän hakijaa, jotka täyttivät viran 
kelpoisuusehdot. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat asiakkuusjoh-
taja Mari Randell ja HR-partner Helka Rytkönen. Lisäksi videohaastat-
teluiden arviointiin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalve-
lupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman.

Videohaastattelun perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsut-
tiin neljä henkilöä, joilla arvioitiin olevan hakemuksen ja videohaastatte-
lun perusteella riittävää tuntemusta viranomaistehtävistä sekä osaamis-
ta, joka liittyy yksikön tehtäväalueisiin, kokemusta esihenkilötyöstä se-
kä prosessien kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta osana omaa 
työtä. Ruotsin ja englannin kielen taidon arvion hakijat ovat esittäneet 
hakemuksessa, kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa. Yksi haas-
tatteluihin kutsutuista peruutti hakemuksensa ennen viimeistä haastat-
telua.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2022 5 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/35
13.12.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Jatkoon valittuja kolmea henkilöä ********** haastattelivat 8.-9.9.2022 
asiakkuusjohtaja Mari Randell ja HR-partner Helka Rytkönen. Lisäksi 
haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelu-
päällikkö Heini Oikkonen-Kerman.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla kolmella hakijalla oli virassa vaadittua kokemusta hallinnollisista 
tai viranomaistehtävistä sekä tuntemusta alueiden käyttö- ja valvonta -
yksikköön liittyvistä tehtävistä sekä aiempaa kokemusta juridiikan hyö-
dyntämisestä työssä. Heillä oli myös kokemusta prosessien kehittämi-
sestä sekä kiinnostusta prosessien kehittämiseen ja muutosjohtami-
seen. Verrattuna ********** oli tehtävässä tarvittavaa esihenkilötyön ko-
kemusta sekä monipuolisempaa tuntemusta alueiden käyttö- ja valvon-
ta yksikön tehtävistä. Lisäksi he vastasivat syvällisimmin ja monipuoli-
simmin johtamiseen ja johtamisotteeseen liittyviin kysymyksiin. Näin ol-
len henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin 
haastattelujen jälkeen ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy 
ajalla 13.9.—23.9.2022. Toiseen haastatteluun osallistuivat ********** 
Heitä haastattelivat asiakkuusjohtaja Mari Randell ja HR-partner Helka 
Rytkönen. Lisäksi haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- 
ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman.
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Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikkö johtaa alueiden käyttö- ja valvonta -yksikköä, joka ja-
kautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maan-
vuokraus sekä alueidenvalvonta. Yksikkö vastaanottaa kadulla tehtä-
vien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee 
sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tila-
päisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainos-
paikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten 
noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja 
luvatonta maankäyttöä. Toiminnallaan yksikkö edesauttaa niin kaupun-
kilaisten toimivaa arkea, sujuvaa yritysyhteistyötä kuin toteuttaa vaikut-
tavaa viranomaisvalvontaa.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueiden käyttö ja -valvonta -
yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikai-
sen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Hän toimii tii-
mipäälliköiden esihenkilönä. Tehtävä sisältää paljon yhteistyötä myös 
kaupungin organisaation sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Tehtävä edellyttää viranomaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tun-
temusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, 
asiakaslähtöistä ajattelutapaa, aiemman työn ja/tai opintojen kautta 
hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön 
tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Tehtävässä on 
etua kokemuksesta hallinnollisista tai viranomaistehtävistä, muutosjoh-
tamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista.

Lisäksi haastatteluissa painotettiin kykyä johtaa yksikköä valmentavan 
johtamisen ottein, kannustavalla ja linjakkaalla tavalla, sidosryhmäyh-
teistyöhön liittyvää osaamista, sekä näkemyksellisyyttä palveluproses-
sien asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja kaupunkistrategian toteuttami-
seen yksikön työssä. 

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan ********** välillä.

**********

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan koko-
naisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista ********** on parhaat 
edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen 
valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuodut erinomai-
set vuorovaikutustaidot, erityisesti kyky rakentaa yhteistyötä niin yksi-
kössä kuin kaupunkitasolla osallistavalla tavalla sekä kokemus sidos-
ryhmätyöstä niin kaupungin sisällä kuin laajemmin muiden ulkoisten si-
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dosryhmien kanssa asiakasrajapinnassa. Hänellä on halu toteuttaa 
kaupunkistrategiaa yksikön työssä, sidosryhmien ja asiakkaiden kans-
sa.

Lisäksi hänellä on aiemman kokemuksensa pohjalta erittäin hyvät val-
miudet ja näkemystä toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä 
johtamiseen valmentavalla, kannustavalla ja linjakkaalla tavalla.

Lisätiedot
Heini Oikkonen-Kerman, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37751

heini.oikkonen-kerman(a)hel.fi


