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§ 6
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

1) Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015 kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti
hyväksyä talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman ohjeellise-
na vuosille 2016–2018.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomuspon-
net:

1. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet 
turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylätalolla niiden 
määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja 
kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maa-
hanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen). (Yrjö Ha-
kanen)

2. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet 
ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä 
Raide-Jokeria. (Yrjö Hakanen)

3. Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun 
yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistami-
sesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi. (Tuomas
Rantanen)

2) Kaupunginhallitus päätti 7.12.2015 (§ 1176) merkitä tiedoksi vuoden 
2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitel-
maehdotuksen käsittelyjärjestyksen.

3) Kaupunginhallitus päätti 7.12.2015 (§ 1777) antaa vuoden 2016 ta-
lousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille 
sekä virastoille ja liikelaitoksille.

4) Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2015 (§ 343) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti
merkitä tiedoksi selvityksen vuoden 2014 arviointikertomuksen johdos-
ta suoritetuista toimenpiteistä.

5) Johtamisen jaosto päätti 21.12.2015 hyväksyä omalta osaltaan eh-
dotuksen, jonka mukaan kaupunki siirtyy pormestarimalliin seuraavien 
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kuntavaalien jälkeen. Seuraavaksi asia menee kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto suunnitel-
man mukaan kevätkaudella 2016. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


