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37 §
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palve-
lukokonaisuuden rakennuttaminen -palvelun talotekniikka yksikön 
päällikön viran täyttäminen

HEL 2017-004196 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päättää ottaa rakennukset- ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttamisen -palvelun talotek-
niikka yksikön päällikön virkaan insinööri YAMK Kari Sirénin 1.6.2017 
lukien 4 800,00 euron tehtäväkohtaisella 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. 

Toimialojen palvelukokonaisuuksien palvelutason virat perustettiin kau-
punginhallituksen päätöksellä 19.12.2016. 

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 31.3. – 24.4.2017. Ilmoittautumisai-
ka päättyi 24.4.2017 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin 
sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, että palvelu-
kokonaisuuksia seuraavan tason virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat 
ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suo-
men kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjalli-
nen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin, että viran me-
nestyksellinen hoitaminen edellyttää LVI- tai sähkötekniikan ylempää 
korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta yksikön toimialalta sekä 
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johtamistehtävistä sekä vankkaa kokemusta LVIA- ja/tai sähköteknises-
tä rakennuttamisesta, suunnittelusta tai urakoinnista.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten 
kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 
125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koe-
teltuun kansalaiskuntoon.

Valintaprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Liitteenä 1 on hakijaluettelo.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Kari Klemetti ja Kari 
Sirén. Haastattelun suorittivat rakennuttamispäällikkö Jukka Forsman 
ja henkilöstöasiantuntija Eeva Heikkilä 28.4.2017.

Kari Klemetti on suorittanut insinööri YAMK tutkinnon Tampereen am-
mattikorkeakoulussa 2013, pääaineena automaatioteknologia. Hän on 
toiminut vuodesta 2011 lähtein Helsingin kaupungin liikennelaitoksella 
projektipäällikkönä ja vuosina 2009-2011 projektipäällikkönä Eltel 
Networks Oy:llä. Vuosina 2008-2009 hän on toiminut projektipäällikkö-
nä Siemens Oy:llä. Vuosina 2002-2007 hän on toiminut projekti-insi-
nöörinä Helsingin Energialla.  

Kari Siren on suorittanut insinööri YAMK tutkinnon Metropolia ammatti-
korkeakoulussa 2010, pääaineena talotekniikka. Hän on toiminut Hel-
singin kaupungilla yksikön päällikkönä vuodesta 2007 kiinteistöjen yllä-
pitopalveluiden johtaminen ja kehittämistehtävissä. Vuosina 2004-2007 
hän on toiminut Helsingin kaupungilla teknisen tukikohdan päällikkönä 
kiinteistöjen ylläpitopalveluiden johtaminen ja kehittämistehtävissä. 
Vuonna 2002-2004 hän on toiminut johtavana suunnitteluinsinöörinä 
kiinteistöjen ylläpitopalveluiden johtaminen ja kehittämistehtävissä. 
Vuosina 2001-2002 hän on toiminut Helsingin kaupungilla palotarkasta-
jana ja vuosina 1997-2001 Enertekillä lvi-suunnittelijana.

Perustelut valintaesitykselle

Talotekniikkayksikön päällikön tehtävänä on johtaa yksikköä, joka vas-
taa kaupungin omistamien toimitilojen LVISA-teknisestä rakennuttami-
sesta, LVISA-teknisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttami-
sesta sekä taloteknisistä rakennusosakorjauksista hankesuunnitelmi-
neen. Yksikkö vastaa muille toimialan palveluille annettavista LVISA-
teknisestä asiantuntijapalveluista.

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 
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suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Yk-
sikön päällikkö vastaa myös talotekniikan kehitystoiminnasta, millä on 
erityinen merkitys toimitilojen energiatehokkuuteen, terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen. 

Kari Sirénin valintaa talotekniikkayksikön päällikön virkaan puoltaa hä-
nen pitkäaikainen kokemuksensa pelastuslaitoksen teknisen osaston 
käyttöyksikön päällikkönä sekä monipuolinen kokemus sekä LVI-suun-
nittelijana että talotekniikkaurakoitsijana. Kari Sirén on valmistunut LVI-
tekniikan insinööriksi vuonna 1991 ja talotekniikan insinööriksi (YAMK) 
vuonna 2010. Hän on toiminut talotekniikkaurakoitsijana Staircon 
Oy:ssä vuosina 1992-1997 ja LVI-suunnittelijana Enertek Oy:ssä vuosi-
na 1997-2001. Kari Sirén aloitti vuonna 2001 Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitoksessa palotarkastajana, josta siirtyi johtavaksi suunnitteluin-
sinööriksi vuonna 2002 ja teknisen tukikohdan päälliköksi vuonna 2004. 
Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut teknisen osaston käyttöyksikön 
päällikkönä vastaten mm talotekniikasta ja rakennuttamishankkeiden 
taloteknisestä suunnittelusta ja valvonnasta.

Kari Sirénin vahvuutena on erinomainen ja pitkäaikainen johtamis- ja 
esimieskokemus taloteknisessä toiminnassa ja kaupungin organisaa-
tiossa. Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan on hen-
kilöstölähtöinen ja ratkaisuhakuinen johtamisote, mikä näkyy mm. hyvi-
nä ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoina. Hänellä on vahva ja moni-
puolinen osaaminen taloteknisestä alasta ja käytännön työstä. Hän on 
työhönsä sitoutunut ja velvollisuudentuntoinen. Kari Sirén omaa lisäksi 
hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, mitkä luovat hyvät edellytykset 
hoitaa tehtävää menestyksellisesti kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

Lisätiedot
Jukka Forsman, rakennuttamispäällikkö, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo, työavain 6-122-17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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