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4 §
Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslian strategiaosaston digi-
talisaatioyksikkö, digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virkaan 
ottaminen, KANSLIA-08-82-20

HEL 2020-013542 T 01 01 01 01

Päätös

Strategiajohtaja päätti ottaa diplomi-insinööri Sami Viitaniemen digitaa-
listen palveluiden kehityspäällikön virkaan. Viran tehtäväkohtainen 
palkka on 6 200 euroa kuukaudessa. Virassa on kuuden kuukauden 
koeaika. 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan pää-
töksen tiedoksisaannista lukien. 

Päätöksen perustelut

Uusi digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virka perustettiin 
1.1.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä Kh 9.11.2020, §762. Virka 
on perustettu vakituiseksi. Virka on ollut julkisesti haettavana 20.11. – 
7.12.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä sekä ul-
koisessa haussa. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivuilla 
osoitteessa helsinkirekry.fi 20.11. – 7.12.2020. Hakuilmoitus oli lisäksi 
esillä TE-palveluiden sivuilla sekä Oikotiellä, Monsterissa, LinkedInissä 
ja Duunitorilla. Lisäksi hakuilmoitusta näytettiin Tietoviikko- sekä Mikro-
bitti-lehtien sähköisillä sivustoilla 30.11. – 6.12.2020. 

Toimintasäännön 5. luvun kappaleessa 5.1. mukaan digitalisaatioyksi-
kön vastuulla ovat kaupunkiyhteiset digitaaliset palvelut ja niihin liittyvät 
alustat ja ratkaisut, data- ja analytiikkaratkaisut sekä digitaalisen perus-
tan infra- ja perustietotekniikan palvelut ja sovellukset. Yksikössä on 
neljä tiimiä: digitaaliset palvelut, data ja analytiikka, ICT-
asiantuntijapalvelut ja digitaalinen perusta. 

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momentissa 
säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koetel-
tu kansalaiskunto. 

Kehityspäällikön viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, 
vankka kokemus vastaavista tehtävistä sekä suomen kielen erinomai-
nen taito ja ruotsin sekä englannin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjalli-
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nen taito. Erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todet-
tiin, että hakijalta edellytetään modernien, asiakaslähtöisen ja ketterän 
palvelukehityksen menetelmien tuntemusta, valmiutta sopeutua uusiin 
teknologiaratkaisuihin, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta ko-
keneiden ICT-asiantuntijoiden sekä -kumppanien johtamisesta. 

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan puitteissa 19 henkilöä. Hakijaluettelo on tämän 
päätöksen liitteenä 1. Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät vir-
kaan asetetut kelpoisuusvaatimukset. Vaikka hakijoiden työkokemus ja 
osaaminen vaihtelevat, heillä kaikilla on kokemusta usealla viran toi-
menkuvaan kuuluvalla osa-alueella.  

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna. Videohaastat-
teluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä 
olevan viran kannalta riittävän laaja kokemus sekä riittävää kykyä ja 
osaamista esihenkilötehtäviin, että näkemystä digitaalisen palveluiden 
johtamisesta. Yksi hakija jätti vastaamatta videohaastatteluun. Kuusi 
hakijaa haastateltiin Helbit-rekrytointijärjestelmän videohaastattelutyö-
kalulla 9. – 13.12.2020. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden haastat-
teluita arvioivat digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja 
Kari Miskala sekä rekrytointiasiantuntija Nora Alavuo. 

Videohaastattelujen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin neljä haki-
jaa, ********** Hakijoita haastattelivat 15. – 18.12.2020 digitalisaatiojoh-
taja Mikko Rusama, tietohallintojohtaja Kari Miskala sekä rekrytointia-
siantuntija Nora Alavuo.

Hakijoiden vertailu ja arviointi

Hakija 1, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hänellä on hyvää asiantuntijuutta digitaalisten palvelualusto-
jen kehittämisprojekteista. Hänellä on kokemusta asiantuntijatiimien 
esihenkilönä toimimisesta ja näkemystä tiimien osaamisen kehittämi-
sestä. Hän myös tuntee kaupunkiorganisaation rakenteen ja omaa hy-
vää kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä.

Hakija 2, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan 
katsoa, että hakijalla on kattava kokemus työskentelystä eri rooleissa 
digitaalisten palveluiden kehitysprojekteissa. Hänellä on kokemusta 
asiantuntijatiimien esihenkilönä toimimisesta. Hänen vahvuutensa ovat 
tekninen tietämys, tiivis yhteistyökokemus teknisten asiantuntijatiimien 
parissa työskentelemisestä sekä kaupunkiorganisaation ja sen hankin-
tamenetelmien sekä sidosryhmien ymmärrys. Hakijalla oli hyvää osaa-
mista eri palvelumallien kehittämisestä.
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Hakija 3, Sami Viitaniemi, on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon 
Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2004. Hän on toiminut vuodesta 
2007 Digitalist Groupilla vastuullaan digitaalisten palveluiden kehitys ja 
ylläpitotyön johtaminen (Senior Manager). Hänellä on kokemusta myös 
projektien hallinnan rooleista. Hän on toiminut esihenkilönä 5-20 tekni-
sen asiantuntijan tiimille. Hakemuksen, haastattelun ja käytännön näyt-
töjen perusteella on katsottava, että hakijalla on kattava kokemus ja 
osaaminen digitaalisten palveluiden kehittämisen johtamisesta, sekä 
pitkä kokemus IT-alan kehitysprojekteista. Hakijalla on hyvää ketterien 
kehitysmenetelmien tuntemusta. Hakijalla on myös kokemusta alihan-
kinnan hallinnoinnista sekä kumppaniyhteistyöstä. 

Hakija 4, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsot-
tava, että hänellä on monipuolista kokemusta digitaalisten palveluiden 
kehittämisestä sekä kokemusta projektien hallinnasta. Hakijan osaami-
sessa painottuu vahva tekninen osaaminen, modernien teknologioiden 
sekä kehitysmenetelmien tuntemus ja asiakaslähtöiset kehitysmene-
telmät. Hakija on johtanut ihmisiä projekteissa muttei varsinaisena esi-
henkilönä.

Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti 
Psycon Oy ajalla 22. – 31.12.2020. Toiseen haastatteluun 14.1.2021 
kutsuttiin henkilöarviointiin osallistunut yksi hakija. Toisessa haastatte-
lussa hakijaa haastattelivat strategiajohtaja Markus Kühn, digitalisaatio-
johtaja Mikko Rusama, seniorikonsultti Ville-Valtteri Helenius sekä rek-
rytointiasiantuntija Nora Alavuo.  

Hakija Sami Viitaniemen vahvuutena on todennettu monipuolinen ko-
kemus ketterien digitaalisten palveluiden kehittämisen sekä tiimien joh-
tamisesta. Hänen teknologiaymmärryksensä on hyvällä tasolla ja hä-
nellä on kokemusta myös ketterien toimintatapojen sekä prosessien 
kehittämisestä. Hän on johtanut menestyksekkäästi digitaalisia palvelu-
kokonaisuuksia muutostilanteissa sekä monimutkaisissa organisaa-
tioissa. 

Arviointi

Kehityspäällikkö johtaa Helsingin kaupungin digitaalisten palvelujen ja 
palvelualustojen ja näihin liittyvien mahdollistajien kehittämiseen keskit-
tyvää asiantuntijatiimiä, joka vastaa Helsingin kaupungin toimialojen, 
liikelaitosten ja keskushallinnon tarpeet täyttävien digitaalisten alusto-
jen ja palveluiden kehityksestä. Digitaalisten palveluiden kehittämis-
päällikön tehtävä edellyttää kykyä ja halua johtaa noin 20-30 hengen 
kehitystiimiä. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuoro-
vaikutustaitoja sekä kokemusta ICT-hankintojen sekä -kumppanien joh-
tamisesta. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovai-
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kutustaitoja sekä kykyä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä kaupungin sisäis-
ten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.  

Hakuasiakirjoihin, koulutukseen, työkokemukseen sekä haastattelussa 
osoitettuun soveltuvuuteen perustuvan kokonaisarvion nojalla on kat-
sottava, että Sami Viitaniemellä on parhaat edellytykset edellä kuvattu-
jen digitaalisten palveluiden kehityspäällikön virkaan kuuluvien tehtä-
vien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa vahva kokemus digitaalis-
ten palvelukokonaisuuksien sekä ketterien kehitystiimien johtamisesta. 
Hän on työskennellyt yli 20 vuotta sekä kotimaisissa että kansainväli-
sissä ohjelmisto- ja palvelukehitysprojekteissa vastuullisissa tehtävissä 
ja tottunut johtamaan laajoja kokonaisuuksia ja kokeneiden teknisten 
asiantuntijoiden tiimejä sekä ennakoimaan riskejä. Rekrytointiprosessin 
aikana muodostui hakijasta selkeä näkemys, että hän on helposti lä-
hestyttävä, analyyttinen, yhteistyökykyinen ja määrätietoinen esihenki-
lö. Hakijalla on myös kokemusta ICT-projektien budjetoinnista sekä 
kustannusvaikutusten analysoinnista. Hänellä on hyvät vuorovaikutus-
taidot sekä myöskin näkemystä siitä, miten kaupungin palvelualustoja 
kehitettäisiin palvelemaan sekä kaupungin työntekijöitä sekä asukkaita 
mahdollisimman hyvin. 

Muuta

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jol-
loin hän ottaa viran vastaan.

Lisätiedot
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 050 5722 229

mikko.rusama(a)hel.fi

Liitteet

1 Lyhyt hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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