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14 §
Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne pal-
velukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu palvelun toiminna-
nohjaus -yksikön yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2017-002692 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti ottaa liikenne- ja katusuun-
nittelu palvelun toiminnanohjaus - yksikön yksikön päällikön virkaan 
maisema-arkkitehti Lotta Suomisen 1.6.2017 alkaen 4 600 euron tehtä-
väkohtaisella kuukausipalkalla.

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 27.2.2017, 201 § perustaa toimialojen palvelu-
jen eräiden yksikön päälliköiden virat. Palvelujen yksikkötason virat 
ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palveluk-
seen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Viran täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista 
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palveluja seuraavan ta-
son virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johta-
misjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan 
lakkauttamaan. 

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun 
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että 
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan 
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virka-
suhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtä-
viin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viran-
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haltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuh-
teeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaa-
timukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa tois-
taiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perus-
teena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perustel-
tu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostu-
muksensa.

Koska useamman esimiestason viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, 
on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten vi-
ranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautu-
mismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkaute-
taan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa 
viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän 
kautta ajalla 28.2.- 8.3.2017. Ilmoittautumisaika päättyi 8.3.2017 klo 
16.00.

Liikenne- ja katusuunnittelu palvelun toiminnanohjaus - yksikön yksikön 
päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemus johtamistehtävistä.

Valintaprosessi

Liikenne- ja katusuunnittelu palvelun toiminnanohjaus - yksikön yksikön 
päällikön virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 5 henkilöä. 
Liitteenä 1 on nimilista ilmoittautuneista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: Katariina 
Baarman, Leena Silfverberg ja Lotta Suominen.

Hakijoita haastattelivat 16.3.2017 maankäyttöjohtaja Raimo K Saari-
nen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen sekä henki-
löstöpäällikkö Tuula Mäkelä. 

Katariina Baarman on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknilli-
sessä korkeakoulussa vuonna 1984 pääaineena liikennetekniikka. Hän 
on toiminut vuodesta 2011 kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnit-
teluosaston apulaisosastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 
31.5.2017.

Leena Silfverberg on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknilli-
sessä korkeakoulussa vuonna 1982 pääaineena liikennetekniikka. Hän 
on toiminut vuodesta 2008 lähtien kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-
suunnitteluosaston toimistopäällikön virassa, joka lakkautetaan 
31.5.2017,
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Lotta Suominen on suorittanut Master of Art  tutkinnon Edinburgh Col-
lege of Art:ssa vuonna 2002 pääaineena Landscape Architecture. Hän 
on toiminut vuodesta 2011 rakennusviraston katu- ja puisto-osaston in-
vestointitoimiston toimistopäällikön virassa, joka lakkautetaan 
31.5.2017.

Perustelut valintaesitykselle

Liikenne- ja katusuunnittelu palvelun toiminnanohjaus - yksikön yksikön 
päällikön tehtävänä on johtaa palvelua, joka vastaa katu- ja puistoin-
vestointien ohjelmoinnista ja seurannasta sekä urakkakokonaisuuksien 
hankkeistamisesta. Myös suunnitelmat ja suunnitelmien hyväksyminen 
toimivallan puitteissa sekä rakenneteknistä asiantuntemusta edellyttä-
vät tehtävät ovat yksikön päällikön vastuulla.

Yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johta-
mansa yksikön toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuuden ja tavoittei-
den saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös yksikön ohjaus sekä 
suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta toi-
mialalla sekä kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä. Hyviä yhteistyötai-
toja ja valmiutta organisaation kehittämiseen ja johtamiseen muutosti-
lanteessa arvostetaan.

Yksikön päällikkö on omalta osaltaan kaupungin muutoksen onnistumi-
sen kannalta keskeisessä asemassa. Toimialajohtajan ja palvelukoko-
naisuuden johtajan ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön johdolla ja 
omalla operatiivisella johtamisellaan hän varmistaa, että kaupungin or-
ganisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu todeksi toimialan 
eri tasoilla. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistä-
mistä ja kaupungin uuden suunnan näyttämistä paitsi omalla palvelua-
lueella, myös omassa palvelukokonaisuudessa ja laajemminkin toimia-
lan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtä-
vässä yhteistyössä. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään liikenne- ja katusuun-
nittelu palvelun toiminnanohjaus - yksikön yksikön päällikön virkaan 
Lotta Suomista.

Lotta Suomisen valintaa virkaan puoltaa hänen laaja-alainen kokemuk-
sensa investointien ohjelmoinnista ja hankkeistamisesta. Hän on muun 
muassa toiminut rakennusviraston katu- ja puisto-osaston investointitoi-
miston toimistopäällikkönä vastaten kokonaisvaltaisesti sen monialai-
sesta toiminnasta. Hän on osoittanut erinomaista valmiutta ja taitoa toi-
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mia asiantuntijaorganisaation esimiehenä ja toiminnan kehittäjänä. Hä-
nellä on tehtävässä vaadittava kunnallishallinnon tuntemus. Kielitaidon, 
viestintätaitojen ja yhteistyökykyisyyden osalta hänen edellytykset ovat 
erinomaiset. Maisema-arkkitehdin tutkinto vahvistettuna EMBA koulu-
tuksella antaa hyvän akateemisen pohjan viran hoitamiselle.

Lisätiedot
Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi
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