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§ 76
HKL:n yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

HEL 2019-004938 T 01 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti muuttaa Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimi-
tusvelvollisuutta siten, että johtaja toimii 1.6.2019 lukien HKL:n talous ja 
toiminnanohjaus -yksikön johtajana.

Käsittely

Esteelliset: Karoliina Rajakallio

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksikön johtaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen 
johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että HKL:ään perustetaan 1.6.2019 alkaen nykyis-
ten kahden yksikön (Toiminnanohjaus sekä Yhteiset palvelut) tilalle 
kaksi uutta yksikköä (Talous ja toiminnanohjaus sekä Henkilöstö ja lii-
ketoiminnan tuki). Johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen toimin-
nanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta on tarpeen muut-
taa 1.6.2019 alkaen siten, että johtaja toimii jatkossa talous- ja toimin-
nanohjausyksikön johtajana.
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Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta on edellisen kerran päättänyt HKL:n johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta 27.5.2015, 94 §.

Johtokunta on päättänyt 2.5.2019 HKL:n hallinnon jakautumisesta 
1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus -yksikköön ja henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki -yksikköön.

Vaikutusten arviointi

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n 
viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupungin-
kanslian henkilöstöosaston kanssa. 

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain 23 § mukaisesti viranhoitoon 
liittyviä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa nykyisen 
johtajan viran viranhoitovelvollisuutta. Lähtökohtana on toiminnan ja 
virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olo-
suhteisiin.

Vaihtoehtona selvitettiin nykyisen johtajan viran lakkauttamista ja uu-
den talous ja toiminnanohjaus yksikönjohtajan viran perustamista. Tä-
mä vaihtoehto todettiin kokonaisvaltaisesti vähemmän suositettavaksi, 
sillä organisaatiomuutoksen seurauksena johtajan viran tehtävät muut-
tuvat vain vähän.

Asianosaisten kuuleminen

Viranhaltijaa on kuultu suunniteltuun virantoimitusvelvollisuuden muut-
tamiseen liittyen 17.4.2019.

Normit

Viranhaltijalain (304/2003) 23 § mukaan

”toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla 
kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muute-
taan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edel-
lyttää”.

Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 (kaupunginhallitus 
17.12.2018) kohdan 7.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto edellyte-
tään virkoja koskevista muutoksista.

Päätöksentekoprosessi
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Talousarvion noudattamisohjeiden 2019 kohdan 7.10 mukaisesti HKL 
on saanut 26.3.2019 kaupunginkanslian henkilöstöosastolta myöntei-
sen lausunnon toiminnanohjausyksikön johtajan virantoimitusvelvolli-
suuden muuttamisesta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan 
liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


