
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 1 (2)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
09.09.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 9500 Elimäenkatu 15 +358 9 310 2700 0201256-6 FI2880001100396002
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi http://www.hel.fi/palvelukeskus +358 9 310 27111 FI02012566

§ 31
Kelpoisuusvaatimukset ja viran haettavaksi julistaminen, talous- ja 
hallintoyksikön yksikönjohtajan virka, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-009441 T 01 01 01 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen 23.8.2021 päätöksen palvelukeskusliikelaitoksen talous- 
ja hallintoyksikön yksikönjohtajan viran perustamisesta 1.9.2021 alkaen 
ja kehottaa toimitusjohtajaa aloittamaan viran täyttämiseksi julkisen ha-
kumenettelyn määrittelemillään kelpoisuusehdoilla kuitenkin niin että vi-
ran kelpoisuusehtona tulee olla ainakin ylempi korkeakoulututkinto ja 
riittävä tuntemus talouden sekä asiantuntijaorganisaation johtamisesta.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 10.6.2021 perustaa 
1.9.2021 alkaen osastotasoisen talous- ja hallintoyksikön, joka vastaa 
palvelukeskusliikelaitoksen tukipalveluista liikelaitoksen toimintasään-
nössä tarkemmin määriteltävällä tavalla.

Johtokunnan päätöksen perusteella 1.9.2021 alkaen yhdistyvät nykyi-
set tukipalvelut sekä kehityspalvelut. Yhdistettävien yksiköiden koko 
henkilöstö siirtyi perustettavaan yksikköön. Toiminnoissa ei tapahtunut 
muutoksia 1.9.2021. Uuteen yksikköön siirtyvien toimintojen vastuu-
alueisiin ei myöskään uuden yksikön toiminnan alkuvaiheessa ole tar-
koitus tehdä muutoksia.

Talous- ja hallintoyksikön väliaikainen yksikönjohtaja vastaa mm. yksi-
kön sisäisestä toiminnasta, tehtäväjaosta ja yksikön toiminnan päivit-
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täisjohtamisesta siihen asti, kun virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoi-
tamaan virkaa.

Uuteen virkaan valittava yksikönjohtaja tekee aikanaan toimitusjohtajal-
le esityksen uuden yksikön lopullisesta organisoitumisesta ja osallistaa 
myös yksikön henkilöstön yhteiseen suunnitteluun. Tavoiteaikataulu on 
vuoden 2021 loppuun mennessä. Työskentelyn pohjamateriaalina tul-
laan lisäksi käyttämään tukitoimintojen 11.8.2021 työpajan tuloksia ( 
esityksen liitteenä).

Koska uuden yksikönjohtajan viran vakinainen täyttäminen on mahdol-
lista vasta viran täyttömenettelyn päättymisen jälkeen, on toimitusjohta-
ja päättänyt avoimen viran väliaikaisen hoidon seuraavasti:

Virkaa väliaikaisesti hoitamaan nimetty palvelukeskusliikelaitoksen hal-
lintopäällikkö hoitaa virkaa siihen asti, kunnes virkaan vakinaisesti otet-
tu ryhtyy hoitamaan virkaa, enintään kuitenkin  31.12.2021 saakka. 

Esittelijä
yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
.


