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4 §
Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, virkojen ja viranhal-
tijoiden siirto

HEL 2017-002091 T 01 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päättää siirtää alla mainitut viranhaltijat virkoineen kau-
punkiympäristön toimialalle seuraavasti:

Palvelut ja luvat

DI Heikki Laaksonen kiinteistöviraston kaupungingeodeetin virasta kau-
punkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kau-
pungingeodeetin virkaan 1.6.2017 lukien. Viran kokonaispalkka on 
5960,63 euroa kuukaudessa.

OTM, varanotaari Kaija Kossila rakennusviraston kunnallisen pysäköin-
ninvalvojan virasta kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat pal-
velukokonaisuuden kun-nallisen pysäköinninvalvojan virkaan 1.6.2017 
lukien. Viran kokonaispalkka on 5203,25 euroa kuukaudessa.

MMM Esa Nikusen ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta kau-
punkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden ym-
päristöjohtajan virkaan 1.6.2017 lukien. Viran kokonaispalkka on 
7742,80 euroa kuukaudessa

Samalla toimialajohtaja päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, 1144 § perustaa toimialojen pal-
velukokonaisuuksien palvelutason virat. Samalla kaupunginhallitus to-
tesi, että osa nykyisen organisaation viroista voidaan siirtää sellaise-
naan uuteen organisaatioon.

DI Heikki Laaksonen toimii tällä hetkellä kiinteistöviraston kaupungin-
geodeetin virassa. Virka tullaan siirtämään kaupunkiympäristön toimia-
lalle, koska kaupungingeodeetin viran johdettava kokonaisuus säilyy 
pääosin ennallaan.
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OTM, varanotaari Kaija Kossila toimii tällä hetkellä rakennusviraston 
kunnallisen pysäköinninvalvojan virassa. Virka tullaan siirtämään kau-
punkiympäristön toimialalle, koska kunnallisen pysäköinninvalvojan vi-
ran johdettava kokonaisuus säilyy pää-osin ennallaan.

MMM Esa Nikunen toimii tällä hetkellä ympäristökeskuksen ympäristö-
johtajan virassa. Virka tullaan siirtämään kaupunkiympäristön toimialal-
le, koska ympäristöjohtajan viran johdettava kokonaisuus säilyy pää-
osin ennallaan.

Nykyisen hallintosäännön 20 §:n perusteella kaupunginjohtaja päättää 
viran ja viranhaltijan siirtämisestä virastosta tai laitoksesta toiseen.

Hallintosäännön (Kvsto 16.11.2016 § 291) 14 luvun 1 §:n mukaan toi-
mialajohtaja päättää toimialallaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen vir-
kasuhteeseen.

Viranhaltijoita on kuultu asiasta.

Lisätiedot
Aho Mikko, toimialajohtaja, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi
Hulkkonen Tuija, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 37357
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut

HL 51 §:n perusteella korjattu 
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