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§ 916
Kaupunginvaltuuston 12.10.2011 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.10.2011 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 

ja liikelaitoksille.
  
5 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitulle 

varajäsenelle.
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.
  
6-10 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. virastoa tai 

liikelaitosta toimittamaan osaltaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, 

suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, 
liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, 
taidemuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -
liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle ja 
taloushallintopalvelulle.

  
11 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2011 2 (5)
Kaupunginhallitus

Kj/5
17.10.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintok

eskus
FI0680001200062637 FI02012566

Energia -liikelaitosta julistamaan liikelaitoksen 
johtajana toimivan toimitusjohtajan viran haettavaksi 
Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin 
kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa 
viran hakijalla on mahdollisuus esittää myös oma 
palkkatoivomuksensa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote toimitusjohtaja 

Seppo Ruohoselle.
  
 Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 

henkilöstökeskukselle.
  
12 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle sekä 

hallintokeskuksen tietopalvelulle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

16 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 
hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua 
huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa 
varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 

käräjäoikeudelle ja päätöksessä mainituille.
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja 

taloushallintopalvelulle.
  
17, 18 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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14 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle 
ja pelastuslaitokselle.

  
19 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 12.10.2011 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 

ja liikelaitoksille.
  
5 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitulle 

varajäsenelle.
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.
  
6-10 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. virastoa tai 

liikelaitosta toimittamaan osaltaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
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 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, 

suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, 
liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, 
taidemuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -
liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle ja 
taloushallintopalvelulle.

  
11 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin 

Energia -liikelaitosta julistamaan liikelaitoksen 
johtajana toimivan toimitusjohtajan viran haettavaksi 
Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin 
kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa 
viran hakijalla on mahdollisuus esittää myös oma 
palkkatoivomuksensa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote toimitusjohtaja 

Seppo Ruohoselle.
  
 Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitokselle ja 

henkilöstökeskukselle.
  
12 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle sekä 

hallintokeskuksen tietopalvelulle.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

16 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 
hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua 
huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa 
varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.
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 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 
käräjäoikeudelle ja päätöksessä mainituille.

  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja 

taloushallintopalvelulle.
  
17, 18 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle 
ja pelastuslaitokselle.

  
19 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


