
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (4)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
24.01.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

§ 18
Liikenneliikelaitoksen infra- ja kalustoyksikön johtajan viran täyttä-
minen

HEL 2015-008592 T 01 01 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että Helsingin kaupungin liiken-
neliikelaitoksen (HKL) infra- ja kalustoyksikön johtajan virkaan valitaan 
diplomi-insinööri Artturi Lähdetie 1.1.2016 alkaen niin, että virasta mak-
settava kokonaispalkka on 6.600 euroa/kk. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliike-
laitoksen johtokunta

Henkilöstöpäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset asiassa

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta oli 
27.5.2015 (§ 97) päättänyt, että Helsingin kaupungin liikennelaitos -lii-
kelaitoksen (HKL) liikennöintiyksikön johtajan, infra- ja kalustoyksikön 
johtajan ja toiminnanohjausyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena 
on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä ko-
kemus yksikön toimialalta ja että kunnossapitoyksikön johtajan kelpoi-
suusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamisko-
kemus sekä kokemus yksikön toimialalta. Lisäksi johtokunta oli päättä-
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nyt kehottaa liikelaitosta julistamaan johtajien virat haettavaksi johto-
kunnan edellä hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 
mukaisin kelpoisuusvaatimuksin minimissään 14 vuorokauden hakuai-
kaa noudattaen. Vielä johtokunta oli päättänyt päätöksen sanamuodon 
mukaan todeta, että edellä viimeksi tehty päätös on ehdollinen ja edel-
lyttää, että kaupunginhallitus on tehnyt edellisessä asiassa tarkoitetun 
päätöksen HKL:n uusien johtajien virkojen perustamisesta.

Hakuaika infra- ja kalustoyksikön johtajan virkaan on päättynyt 
12.8.2015. Määräajassa hakemuksen virkaan jätti 16 hakijaa, joista 
kaksi ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Toimitusjohtajan johdolla 
haastateltiin henkilökohtaisesti kolmea hakijaa, joista kahdesta teetet-
tiin lisäksi soveltuvuusarviointi. Haastattelujen ja soveltuvuusarviointien 
perusteella liikelaitoksen johtokunta haastatteli 2.9.2015 Juha Saari-
kosken sekä Artturi Lähdetien.

Johtokunta on päätöksillään 10.9.2015 (§ 148) päättänyt, että HKL:n 
infra- ja kalustoyksikön johtajaksi valitaan Artturi Lähdetie 1.1.2016 al-
kaen. Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 
10.11.2015 (§ 186) jättänyt tutkimatta virkaa hakeneen Juha Saarikos-
ken oikaisuvaatimuksen virkavalintaa koskien. Virkaa hakenut teki sit-
ten johtokunnan päätöksen johdosta kunnallisvalituksen Helsingin hal-
linto-oikeudelle. 

Helsingin hallinto-oikeus on lainvoimaisella päätöksellään 28.11.2017 
kumonnut liikennelaitos-liikennelaitoksen johtokunnan päätökset 
10.9.2015 (§ 148) ja 10.11.2015 (§ 186) edellä kuvattua infra- ja kalus-
toyksikön johtajan viran täyttämistä koskien, mistä syystä esitys infra- 
ja kalustoyksikön johtajan virkaan valittavasta tuodaan uudestaan joh-
tokunnan käsiteltäväksi.

Johtajan valinta

Hallinto-oikeuden päätöksen oikeusvoima ulottuu johtokunnan päätök-
sellä virkaan valittuun ja päätöksestä valittaneeseen. Johtokunnan al-
kuperäinen valintapäätös on saanut lainvoiman virkaa hakeneiden 
osalta, lukuun ottamatta valituksen tehnyttä sekä virkaan valituksi tullut-
ta.

Mikäli virkaan on käytettävissä useampi kuin yksi hakija, tulee hakijoi-
den välillä suorittaa ansioiden vertailu.

Uutta päätösmenettelyä varten sekä Saarikoskelta että Lähdetieltä on 
tiedusteltu, ovatko he edelleen käytettävissä infra- ja kalustoyksikön 
johtajan virkaan.
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Lähdetie on ilmoittanut, että on edelleen käytettävissä virkaan. Saari-
koski on ilmoittanut kirjallisesti 10.12.2017, ettei enää ole käytettävissä 
täytettävissä olevaan virkaan.

Edellä olevan perusteella toimitusjohtaja esittää, että johtajan virkaan 
valitaan Artturi Lähdetie.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liike-
laitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliike-
laitoksen johtokunta

Henkilöstöpäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.11.2015 § 186

HEL 2015-008592 T 01 01 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esityksessä maini-
tuilla perusteilla hylätä Juha Saarikosken oikaisuvaatimuksen koskien 
johtokunnan päätöstä 10.9.2015 (§ 148): Päätös liikennelaitos -liikelai-
toksen (HKL) infra- ja kalustoyksikön johtajan viran täyttämisestä.

Käsittely

10.11.2015 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Juha Saarikoski ja Artturi Lähdetie

10.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi


