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§ 22
Organisaatiomuutos, uuden yksikön perustaminen, Palvelukeskus-
liikelaitos

HEL 2021-006083 T 00 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti seuraavaa:

A. Organisaatiomuutos

• Perustaa 1.9.2021 alkaen osastotasoinen talous- ja hallintoyksikkö, 
joka vastaa palvelukeskusliikelaitoksen tukipalveluista palvelukeskuslii-
kelaitoksen toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla

• Lakkauttaa 1.9.2021 alkaen hallintopäällikön vastuualue ja siirtää sa-
masta ajankohdasta lukien vastuualueen tehtävät ja koko henkilöstön 
perustettavaan talous- ja hallintoyksikköön palvelukeskusliikelaitoksen 
toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla

• Lakkauttaa 1.9.2021 alkaen kehityspalvelujen vastuualue ja siirtää 
samasta ajankohdasta lukien vastuualueen tehtävät ja koko henkilös-
tön perustettavaan talous- ja hallintoyksikköön palvelukeskusliikelaitok-
sen toimintasäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla

B. Henkilöstöjärjestelyjen osalta johtokunta päätti;

• että 1.9.2021 alkaen lakkautettavan hallintopäällikön vastuualueen vi-
ranhaltija (hallintopäällikkö) siirretään 1.9.2021 alkaen virkoineen, teh-
tävineen ja palkkaetuineen perustettavaan osastotasoiseen talous- ja 
hallintoyksikköön, 

• että 1.9.2021 alkaen lakkautettavan kehityspalvelujen viranhaltija (yk-
sikönjohtaja) siirretään 1.9.2021 alkaen muuhun tehtävään perustetta-
vaan osastotasoiseen talous- ja hallintoyksikköön.

Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle osastotasoisen 
talous- ja hallintoyksikön johtajan viran perustamista 1.9.2021 alkaen.

Vielä johtokunta

• päätti, että tarpeettomaksi käyneet virat esitetään myöhemmin erik-
seen kaupunginhallitukselle lakkautettaviksi, 
• päätti todeta, että jatketaan nykyisten viranhaltijoiden kuulemista 
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mahdollisen virantoimitukseen liittyvien muutosten tai toiseen tehtä-
vään/virkaan siirtämisten osalta, kun nyt toteuttavia muutoksia tehtä-
vien osalta tarkennetaan ja muutetaan toimitusjohtajan hyväksymässä 
palvelukeskusliikelaitoksen toimintasäännössä,
• merkitsi tiedoksi, että henkilöstömuutokset toteutetaan Helsingin kau-
pungin uudelleensijoitusperiaatteiden mukaisesti
• merkitsi tiedoksi, että lakkautettavien kehityspalvelujen ja hallintopääl-
likön vastuualueiden muu henkilöstö siirretään perustettavaan talous- 
ja hallintoyksikköön nykyisine tehtävineen ja palkkaetuineen kaupungin 
päätösten ja ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että

• lakkautettavan kehityspalvelujen yksikönjohtajana nyt toimivaa viran-
haltijaa on kuultu 12.5.2021 muutoksen vaikutuksesta viranhaltijan 
asemaan, minkä lisäksi viranhaltija on toimittanut kuulemisestaan kirjal-
lisen vastineen toimitusjohtajalle 26.5.2021 ja että

• lakkautettavan vastuualueen hallintopäällikön virassa toimiva viran-
haltija on ilmoittanut että kuulemismenettely hänen kohdallaan on tar-
peeton ja että hän hyväksyy omalta osaltaan muutoksen ilman kuule-
mismenettelyä,

• organisaatiomuutossuunnitelma on käyty 17.5.2021 läpi yhteistoimin-
tamenettelyssä muutoksen kohteena olevan henkilöstön kanssa kau-
pungin ohjeistuksen mukaisesti, ja että

• palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on todennut kokouk-
sessaan 18.5.2021 yhteistoiminnan toteutuneen valmistelun tässä vai-
heessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys_organisaatioksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että organisaatiouudistuksen tarkemmat perustelut löy-
tyvät esityksen liitteestä.

Esittelijä toteaa lisäksi, että mikäli johtokunta hyväksyy sille nyt tehdyn 
esityksen, niin päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kau-
punginhallitus hyväksyy johtokunnan sille tekemän esityksen talous- ja 
hallintojohtajan viran perustamisesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys_organisaatioksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
.


