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10 §
Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijai-
suudet 30.4.2021 alkaen

HEL 2021-004579 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden es-
tyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat: 

Hallintomenettely, hallintopäällikkö

1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettelyn tuki 
2. sijaisena johtava asiantuntija, Ahjo-järjestelmän kehittäminen 

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahin-
gonkorvaukset -tiimi

2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto ja palvelussuhteet 
–tiimi

3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat –
tiimi

4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot -tiimi

Tiedonhallinta, tiedonhallintapäällikkö 

1. sijaisena johtava asiantuntija, informaatiopalvelu 
2. sijaisena johtava asiantuntija, kaupunginarkisto 
3. sijaisena johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallin-

nan ohjaus

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällik-
kö 

 sijaisena valmiuspäällikkö

Virastopalvelut, virastopalvelupäällikkö 

1. sijaisena palveluesimies, virastopalvelu 
2. sijaisena palveluesimies, kokous- ja turvapalvelu 

Tämä päätös on voimassa 30.4.2021 alkaen toistaiseksi ja korvaa hal-
lintojohtajan 22.5.2020 tekemän päätöksen § 11.
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Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksikön päälliköiden sijaistuspää-
töstä päivitetään kaupunginlakimiehen sijaistuksien osalta siten, että 
toiseksi sijaiseksi muutetaan johtava kaupunginasiamies, hallinto ja 
palvelussuhteet –tiimi, kolmanneksi sijaiseksi muutetaan johtava kau-
punginasiamies, sopimukset ja hankinnat –tiimi ja neljänneksi sijaiseksi 
muutetaan johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot –tiimi. Johtava 
kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset –tiimi pysyy 
edelleen kaupunginlakimiehen ensimmäisenä sijaisena. 

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston 
päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esi-
miesten sijaistusjärjestyksestä. Hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden 
sijaistuspäätöstä on päivitetty edellisen kerran 22.5.2020 § 11 tiedon-
hallintapäällikön sijaistuksien osalta.

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yksiköiden päälliköt
Kanslian talous
Kanslian HR


