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§ 1103
Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Osittain pöydälle 7.12.2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2011 

talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi hallintokeskuksen 
oikeuspalveluille 6 500 000 euroa mahdolliseen 
hallikiinteistön lunastamiseen  Arctic Sport Center 
Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa. 

  
 Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkielisen 

työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, nuorisolautakunnalle, 
kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen 
oikeuspalveluille.

  
17 Aloite 20 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

14.12.2011.
  
18 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle.

  
 Tiedoksi pelastuslaitokselle.
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5 Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle ja 
hallintokeskukselle.

  
6 Kaupunginhallitus päätti varata perustettavalle 

Kiinteistö Oy Vihdin Eerola -nimiselle keskinäiselle 
kiinteistöyhtiölle Vihdin kunnan Härkälän kylässä 
sijaitsevista tiloista 1:547, 1:548 ja 1:576 (entinen 
Eerola 1:333) noin 41 000 neliömetrin suuruisen 
määräalan ryhmärakentamismuotoista 
rakennuttajakonsulttivetoista, 
kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa 
siirtolapuutarhahanketta varten 31.12. 2013 saakka.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden 
lautakunnalle.

  
19, 20 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
14.12.2011.

  
8 Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja 

suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden 
merkintähinnan 5 000 euroa talousarvion kohdalta 1 
04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi.

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 

hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan 
kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut 
asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa 
rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät 
muutokset ja muut vähäiset tarkistukset, mukaan 
lukien mahdolliset muutokset säätiöön mukaan 
tulevissa perustajatahoissa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote opetus- ja 

kulttuuriministeriölle.
  
21 - 24 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
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apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9, 11 - 13 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille vuokralaisille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, 
kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle, 
pelastuslaitokselle ja ympäristökeskukselle.

  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja 
kaupunginmuseolle.

  
25, 26 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16 Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja 
terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat 
johtosääntömuutokset käsitellään 
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. 

  
 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 

sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen 
seurantaryhmän asettamisen osalta.
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 Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa 

kaupunginjohtajaa perustamaan ohjausryhmän 
organisaatiouudistuksen etenemisen ohjaamista 
varten nimeten ryhmän puheenjohtajaksi sosiaali- ja 
terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja 
jäseniksi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 
virastopäälliköt sekä osastopäälliköt, talous- ja 
suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen 
päälliköt, sosiaali- ja terveystoimen 
kaupunginsihteerit sekä henkilöstöjärjestöjen 
edustajat. 

  
 Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 

hallintokeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta 
huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation 
perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa.

  
 Toivomusponnet 1 ja 2 sosiaali- ja terveystointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
27 - 29 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 30.11.2011 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2011 

talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi hallintokeskuksen 
oikeuspalveluille 6 500 000 euroa mahdolliseen 
hallikiinteistön lunastamiseen  Arctic Sport Center 
Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa. 
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 Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkielisen 

työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, nuorisolautakunnalle, 
kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen 
oikeuspalveluille.

  
17 Aloite 20 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

14.12.2011.
  
18 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle.

  
 Tiedoksi pelastuslaitokselle.
  
5 Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle ja 

hallintokeskukselle.
  
6 Kaupunginhallitus päättänee varata perustettavalle 

Kiinteistö Oy Vihdin Eerola -nimiselle keskinäiselle 
kiinteistöyhtiölle Vihdin kunnan Härkälän kylässä 
sijaitsevista tiloista 1:547, 1:548 ja 1:576 (entinen 
Eerola 1:333) noin 41 000 neliömetrin suuruisen 
määräalan ryhmärakentamismuotoista 
rakennuttajakonsulttivetoista, 
kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa 
siirtolapuutarhahanketta varten 31.12. 2013 saakka.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden 
lautakunnalle.

  
19, 20 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
14.12.2011.

  
8 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja 

suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden 
merkintähinnan 5 000 euroa talousarvion kohdalta 1 
04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi.

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan 
kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut 
asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa 
rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät 
muutokset ja muut vähäiset tarkistukset, mukaan 
lukien mahdolliset muutokset säätiöön mukaan 
tulevissa perustajatahoissa.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote opetus- ja 

kulttuuriministeriölle.
  
21 - 24 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9, 11 - 13 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille vuokralaisille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
14 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, 
kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle, 
pelastuslaitokselle ja ympäristökeskukselle.
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15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja 
kaupunginmuseolle.

  
25, 26 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja 
terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat 
johtosääntömuutokset käsitellään 
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012.

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee asettaa 

sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen 
seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata 
sosiaali- ja terveystoimen organisaation 
uudistamista.

  
 Seurantaryhmän jäsenet ovat:
  
 ______________ (pj) ______________ (varapj)
 ______________       ______________
 ______________       ______________
 ______________       ______________
 ______________       ______________
 ______________       ______________
  
 Sirkku Ingervo, sosiaalilautakunnan pj
 Olli Valtonen, sosiaalilautakunnan varapj
 Jouko Malinen, terveyslautakunnan pj
 Seija Muurinen, terveyslautakunnan varapj
  
 Pysyvänä asiantuntijana seurantaryhmässä toimii 

sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, ja 
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seurantaryhmä voi työnsä aikana kuulla muita 
tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. Sihteerinä 
toimii hallintokeskuksen hallintojohtajan nimeämä 
henkilö.

  
 Seurantaryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 

31.12.2012 mennessä. Toiminnassa on 
noudatettava kaupunginhallituksen 10.5.2010 
antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

  
 Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

kaupunginjohtajaa perustamaan ohjausryhmän 
organisaatiouudistuksen etenemisen ohjaamista 
varten nimeten ryhmän puheenjohtajaksi sosiaali- ja 
terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja 
jäseniksi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 
virastopäälliköt sekä osastopäälliköt, talous- ja 
suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen 
päälliköt, sosiaali- ja terveystoimen 
kaupunginsihteerit sekä henkilöstöjärjestöjen 
edustajat.

  
 Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

hallintokeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta 
huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation 
perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa.

  
 Toivomusponnet 1 ja 2 sosiaali- ja terveystointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
27 - 29 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


