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18 §
Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

HEL 2019-012850 T 01 01 01 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen maisteri Toni Mäen johtavan 
kaupunginasiamiehen (hallinto ja palvelussuhteet –tiimi) virkaan 
1.1.2020 lukien 5 555 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on 
kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Johtavan kaupunginasiamiehen virka on tullut avoimeksi 26.9.2019.

Virka oli julkisesti haettavana 16.10. - 6.11.2019. Hakuilmoitus oli esillä 
kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirek-
ry.fi sekä Oikotie.fi-, LinkedIn- ja LakimiesRekrytointi -palveluissa.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa 
palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapääl-
likön tekemän päätöksen 11.10.2019, 192 § mukaan kaupunginkans-
lian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaises-
ti hallinto ja palvelussuhteet –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-
osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii 
hallinto ja palvelussuhteet –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 9. luvun 9.3. kappaleen mukaan 
tiimin esimies johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimin tavoit-
teet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön 
päällikön määräämät tehtävät.

Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimialaan kuuluvat muun muassa 
hallinto- ja kuntaoikeuteen, julkisuus- ja tiedonhallintalainsäädäntöön, 
palvelussuhdeoikeuteen sekä valtiontukeen liittyvien toimeksiantojen ja 
muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen 
edistämisestä huolehtiminen kaupunkiorganisaatiossa. Tiimi huolehtii 
myös lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvistä oikeudellisista asioista 
sekä valtionperintöasioista.
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Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustie-
teen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen 
korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erin-
omainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. 

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään laajaa kokemusta hallinto ja palvelussuhteet 
-tiimin toimialaan liittyvistä oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja 
osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehit-
tämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista 
ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten si-
dosryhmien kanssa. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toiminta-
tavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä, tiimipelaajan 
taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi 
johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä. Kaikki hakijat täyt-
tivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä 
olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus relevanteilta oikeudena-
loilta sekä riittävää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhtei-
sön ja sen toimintojen kehittämiseen. Yksi haastatteluun kutsutuista on 
sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoita haastattelivat 19. – 
20.11.2019 hallintojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni 
Rope.

Hakija 2, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2009. Hän on suorittanut myös yhteiskuntatieteiden maisterin 
tutkinnon. Hakija suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa. 
**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on 
kokemusta joiltain hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuu-
luvilta oikeudenaloilta, erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta sekä julki-
suuslainsäädännöstä. Hänen juridisessa osaamisessaan painottuu li-
säksi sosiaali- ja terveysalan erityislainsäädäntö. Hakijalla on todennet-
tua hyvää ja vaikuttavaa esimieskokemusta sekä Helsingin kaupun-
kiorganisaation tuntemusta. Hakijalla on hyviä ja selkeitä ajatuksia esi-
miestyöstä sekä selvä motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehittä-
mistä kohtaan. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot.
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Hakija 4, ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
vuonna 1991. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on suorittanut noin 
puoli vuotta kestäneen keskijohdon valmennuksen vuonna 2012. 
**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on 
monipuolista ja laajaa kokemusta useilta oikeudenaloilta, mukaan lu-
kien prosessioikeus niin riita-, rikos kuin hallintoriita-asioiden osalta. 
Hallinto ja palvelussuhteet –tiimin toimenkuvaan kuuluvilta oikeudena-
loilta hänellä on kokemusta erityisesti hallinto- ja kuntaoikeudesta, pal-
velussuhdejuridiikasta sekä julkisuuslainsäädännöstä. Hän on ollut mu-
kana sääntötyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkökulmas-
ta. Hakijalla on esimieskokemusta sekä Helsingin kaupunkiorganisaa-
tion tuntemusta. Hakijalla on hyviä ajatuksia esimiestyöstä.

Hakija 6, ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2004. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkin-
toa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon pe-
rusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palve-
lussuhteet –tiimin toimialasta samoin kuin laajaa ja monipuolista koke-
musta sekä syvää osaamista useammalta hallinto ja palvelussuhteet –
tiimin toimialalta, kuten hallinto – ja kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tie-
donhallinta-asioista sekä palvelussuhdejuridiikasta. Hakija on toiminut 
myös lyhyen ajan esimiehenä. Hänellä on Helsingin kaupunkiorgani-
saation tuntemusta. Hakijalla on hyviä esimiestoimintaa sekä työyhtei-
sön kehittämistä koskevia ajatuksia.

Hakija 7, Toni Mäki, on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2017. Hän suorittaa parhaillaan lähiesimiehen ammattitutkintoa 
sekä oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa. **********

Hakemuksen, haastattelun sekä hakijaa koskevan aiemman tiedon pe-
rusteella on katsottava, että hänellä on hyvä käsitys hallinto ja palve-
lussuhteet –tiimin toimialasta sekä osaamista ja kokemusta kaikista 
hallinto ja palvelussuhteet tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista. 
Hakijalla on laajaa, vahvaa ja syvää osaamista erityisesti hallinto- ja 
kuntaoikeudesta, julkisuus- ja tiedonhallinta-asioista, palvelussuhdeju-
ridiikasta sekä lisäksi lahja- ja testamenttioikeudesta sekä valtionperin-
nöistä. Hänellä on osaamista myös valtiontukiasioista. Hänellä on vah-
vaa kokemusta myös koko kaupunkiorganisaatiota koskevasta kau-
pungin sääntövalmistelusta sääntötyöryhmän sihteerinä toimimisen 
johdosta. Hänellä on Helsingin kaupungin organisaation tuntemusta. 
Hakijalla on hyviä, selkeitä ja konkreettisia ajatuksia esimiestyöstä, hal-
linto- ja palvelussuhteet –tiimin johtavan kaupunginasiamiehen roolista 
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sekä toiminnan ja työyhteisön yleisemmästäkin kehittämisestä yksikkö-
tasolla. Hänellä on vahva motivaatio esimiestyötä ja työyhteisön kehit-
tämistä kohtaan.

Arviointi

Oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi tehtävässä menesty-
minen edellyttää kykyä ja osaamista esimiestehtäviin sekä työyhteisön 
ja sen toimintojen kehittämiseen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen 
edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yh-
teistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa. Tehtävän hoitamisessa 
painottuvat myös ratkaisu- ja asiakaslähtöisyys sekä tiimipelaajan tai-
dot. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii taitoa ja halua kehittää 
tiimin toimintatapoja niin, että toiminta vastaa parhaalla mahdollisella 
tavalla niin kaupungin ja asiakkaiden kuin tiimin jäsentenkin tarpeita, ja 
että ne ovat johdonmukaisessa suhteessa sekä oikeuspalveluiden ta-
voitteiden kuin kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja aiempaan tietoon perustuen on 
katsottava, että OTM Toni Mäellä on parhaat edellytykset edellä kuvat-
tujen johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoi-
tamiseen. Hänen valintaansa puoltavat laajan, vahvan ja syvän hallinto 
ja palvelussuhteet -tiimin toiminnan tuntemuksen sekä tiimin toimialaan 
kuuluvan juridisen osaamisen lisäksi päämäärätietoiseksi, aktiiviseksi, 
oma-aloitteiseksi sekä tulokselliseksi, ratkaisu- ja asiakaslähtöiseksi 
käytännössä todettu työskentelytapa, niin käytännössä kuin arvionäy-
tön (johtamisen 360 palaute) perusteella todennetut hyvät taidot ja ky-
vyt johtamiskäyttäytymisen eri osa-alueilla, haastattelussa esiin tullut 
erittäin vahva motivaatio niin asioiden kuin henkilöidenkin johtamiseen, 
erittäin vahva motivaatio tiimin toiminnan, uusien toimintatapojen ja 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen, muutosten läpivientiin liittyvät 
selkeät ja konkreettiset toteutusajatukset, erinomaiset vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot sekä hyvä verkostoitumiskyky niin kaupunkiorganisaa-
tion sisällä kuin ulkopuolellakin sekä valmiudet edelleen kehittymiseen 
esimiehenä ja työyhteisön toiminnan kehittäjänä.

Lisätiedot
Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 310 36195

jenni.rope(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
.


