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§ 168
Rakentamispalvelu (Staran) johtosäännön muuttaminen
HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin
rakentamispalvelun
 osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi
toimialakuvaukseksi
Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten
alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä
asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
 osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran
siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon
ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien.
Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus
sisältää yllä olevat muutosehdotukset.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Helsingin kaupungin rakentamispalvelu perustettiin 1.1.2009 lukien.
Kaupunginvaltuuston 7.11.2012 hyväksymä nykyinen voimassa oleva
johtosääntö tuli voimaan 1.1.2013. Rakentamispalvelun toiminta on
kehittynyt voimakkaasti edellisten vuosien aikana, mikä on luonut
tarpeen linjaorganisaation uudistamiselle.
Kaupunkitekniikan rakentamisen ja geopalvelujen osastojen
yhdistymisen tavoitteena on parempien, kokonaisvaltaisempien ja
kustannustehokkaampien rakentamisen palvelujen tuottaminen
aiempaa taloudellisemmin. Osastojen yhdistyminen parantaa Staran
kokonaistuottavuutta sekä selkeyttää toimintoja.
Sisäinen laskutuskäytäntö yksinkertaistuu osastojen välisen
laskutuksen päättyessä.
Osastojen omien kehittämistoimintojen yhdistäminen mahdollistaa
kehittämishankkeiden tehokkaamman läpiviennin. Myös rakentamisen
teknisen tuen sekä sisäisten tukipalvelujen kehittäminen helpottuu.
Yhdistyminen helpottaa myös merkittävästi prosessien kehittämistä ja
sitä kautta parantaa kustannustehokkuutta. Kahden osaston yhteisiä
prosesseja on parempi kehittää yhdessä kun erikseen.
Infrarakentamisen negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää
yhdistymisen kautta ja toisaalta mahdollisiin korvauskäsittelyihin
saadaan lisää asiantuntemusta.
Sen lisäksi edellytykset kaupunkitasoiseen rakentamisen
kokonaisprosessiin vaikuttamiseen lisääntyy, joka tuottaa lisäarvoa
tilaajille. Yhdistetyllä osastolla on paremmat mahdollisuudet olla
mukana kaupunkitasoisessa teknisten palvelujen
kehittämisprosessissa tarjoamalla mahdollisuutta ottaa vastuuta
kustannustehokkaana sisäisenä palvelutuottajana entistä laajemmista
tehtävistä, liittyen infrarakennuttamiseen, geotekniikkaan,
mittaustekniikkaan sekä pilaantuneen maan kunnostamiseen.
Samanaikaisesti infrarakentamisen uusien palvelutuotteiden kuten
ylijäämämassojen hyötykäyttöön ja jalostukseen liittyvät kehittäminen ja
testaaminen helpottuvat.
Pitkällä aikavälillä osastojen yhdistäminen tuo selkeitä
kustannussäästöjä toimitilaratkaisuissa sekä henkilöstön määrän
sopeuttamisessa vastaamaan kiristyvää kilpailua.
Yllä esitetyt muutosehdotukset on käsitelty Helsingin kaupungin
yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintalain mukaisessa henkilöstön
ja työnantajan välisessä yhteistoimintaneuvottelussa Staran
henkilöstöryhmässä 27.10.2014 ja henkilöstötoimikunnassa
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28.10.2014. Staran henkilöstöryhmä antoi lausunnon, jossa se puoltaa
yksimielisesti muutosehdotuksia.
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