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29 §
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön 
yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2020-010638 T 01 01 01 01

Työavain KYMP-03-40-20

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja päätti valita 
rakenneyksikön yksikön päällikön virkaan (035458) ********** 1.12.2020 
alkaen 4761,47 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän 
kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui
virasta.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mu-
kaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 23.9.-7.10.2020 Ilmoittautumisaika 
päättyi 7.10.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kau-
pungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa yksikön 
toimintaa, vastata yksikön tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttami-
sesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yksikön ohjaus sekä suorituskyvyn ja 
toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (talonrakennusalan 
diplomi-insinööri tai insinööri ylempi AMK) sekä suomen kielen erin-
omainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi 
tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta rakennusalalta sekä esi-
henkilö- ja johtamiskokemusta. 

Eduksi ilmoitettiin luettavan Helsingin kaupungin ja erityisesti kaupun-
kiympäristön toimialan tuntemus sekä tietämys toimialan eri palvelui-
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den keskinäisistä suhteista. Myös rakennesuunnittelukokemus ilmoitet-
tiin katsottavan eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Yksikön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 4 henkilöä. Yksi hakija 
ei täyttänyt kelpoisuusehtoa koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemus-
ten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat ha-
kijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä: 
********** Hakijoita haastattelivat 11.10.2020 ja 13.10.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin 
kaksi hakijaa: ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 22.-
23.10.2020.

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikön tehtävässä korostuu ydinosaamisasioissa olennaisen 
tunnistaminen, asiakaslähtöisyys ja kuunteleva johtamistyyli.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin johtamiskokemukseen, 
monialaiseen osaamiseen sekä asiakaslähtöisyyteen.

Asiakkuusjohtaja katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, hen-
kilöarviointien sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, et-
tä valittu on yksikön päällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa virkaan puoltaa hänen vankka kokemus rakennusalalta, kau-
punkiympäristön toimialan tuntemus sekä kokemus suunnittelusektoril-
ta. Hänen vahvuutena on suunnitelmallisuus, kyky arvioida omaa ja 
muiden toimintaa ja taitoja sekä kuunteleva johtamistyyli. Hän on tavoit-
teisiin sitoutunut ja periksi antamaton. Hänellä on pitkä esimies- ja joh-
tamiskokemus ja hyvät verkostot alan toimijoihin. Kuluneen kymmenen 
kuukauden aikana hän on osoittanut kykynsä johtaa rakenneyksikön 
toimintaa tehokkaasti ja työhyvinvointia edistäen.
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Lisätiedot
Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-40-20, henkilörekisteri, julkisuus 
rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta

Tiedoksi

Päätöksenteontuki Lea Hannola
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Pekka Henttonen
asiakkuusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.11.2020.


