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Päätös
Virastopäällikkö päätti vahvistaa kaupunkikuvaosaston viran,
vakanssinumero 017608, pätevyysvaatimukset 1.4.2015 lukien
seuraavasti: virkaan valittavalla tulee olla teknillisessä korkeakoulussa
tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja käytännön kokemusta
rakennussuunnittelutehtävistä, kielitaitovaatimuksena on suomen
kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä
suullinen taito.
Lisäksi virastopäällikkö päätti, että virka kuuluu kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin, vahvistaa viran
hinnoittelutunnukseksi 50101011 ja vaativuusryhmäksi G.
Edelleen virastopäällikkö päätti, että viran tehtäväkohtainen palkka
1.4.2015 on enintään 3 991,16 euroa kuukaudessa.
Edelleen virastopäällikkö päätti, että virasto esittää
kaupunginhallitukselle toimistopäällikön viran, vakanssinumero 017608,
nimikkeen muuttamista arkkitehdiksi.
Päätöksen perustelut
Kaupunginkanslian nimike- ja palkkalausuntoja käsittelevä kokous on
4.3.2015 puoltanut rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston
toimistopäällikön viran, vakanssinumero 017608, nimikkeen ja
tehtävien muuttamista arkkitehdiksi siten, että viran tehtäväkohtainen
palkka on enintään 3 991,16 euroa kuukaudessa.
Rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:n 5 mom. mukaan
henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittava
viranomainen ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.
Rakennusvalvontaviraston johtosäännön 21 §:n mukaan
osastopäälliköt valitsee kaupunginhallitus, toimistopäällikön ja yksikön
päällikön lautakunta ja muun henkilökunnan valitsee virastopäällikkö,
ellei hän ole siirtänyt valintaa osaston päällikön tehtäväksi.
Rakennusvalvontaviraston johtosäännön 10 §:n 1 mom. 3. kohdan
mukaan virastopäällikkö päättää henkilökuntaa koskevien virka- ja
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työehtosopimusten sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta,
ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
Lisätiedot
Anne Renqvist, taloussuunnittelija, puhelin: +358403340443
anne.renqvist(a)hel.fi
Henna Helander, yli-arkkitehti, puhelin: +358931032399
henna.helander(a)hel.fi
Juha Veijalainen, toimistopäällikkö, puhelin: +358504013440
juha.veijalainen(a)hel.fi
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