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§ 1121
Helsingin hallinto-oikeuden päätös rakennus- ja ympäristötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

HEL 2011-006273 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 
12.10.2011 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä 
koskevassa asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.10.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-
oikeuden 12.10.2011 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan 
virantäyttöä koskevassa asiassa.

Esittelijä

Helsingin hallinto-oikeus on 12.10.2011 antamallaan päätöksellä 
hylännyt Timo Issakaisen valituksen ja vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-oikeus toteaa päätöksen 
perusteluissa, että kun otetaan huomioon viran 
(apulaiskaupunginjohtaja) luonne ja sen kelpoisuusvaatimukset, 
poliittisten näkökohtien huomioon ottaminen ei ole merkinnyt sitä, että 
valinnassa olisi menetelty syrjivästi tai yhdenvertaisuutta loukaten. 
Hallinto-oikeus katsoo, ettei Helsingin apulaiskaupunginjohtajan 
valintamenettely ole ollut syrjivää, eikä valtuuston päätös ole 
Issakaisen esittämillä perusteilla lainvastainen.

Hallinto-oikeus on vastoin kaupunginhallituksen lausuntoa ottanut 
valituksen tutkittavaksi, vaikka valittajalla ei ole ollut rekisteriin 
merkittyä kotipaikkaa eikä edes väliaikaista osoitetta Helsingissä. 
Hallinto-oikeus on katsonut, että valittajan oma ilmoitus siitä, että hän 
asuu Helsingissä, on ollut riittävä selvitys kunnan jäsenyydestä ja sen 
myötä kunnallisvalitusoikeudesta. Tätä hallinto-oikeuden kantaa on 
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pidettävä virheellisenä. Näin erityisesti siksi, että hallinto-oikeus on 
samaan aikaan ottanut tutkittavaksi myös valittajan tekemiä Espoon 
kaupungin päätöksiä koskevia valituksia ja siten katsonut 
mahdolliseksi, että yksi henkilö voi olla asuinpaikan perusteella 
samaan aikaan useamman kunnan jäsen. 

Koska valitus on kuitenkin tämän jälkeen hylätty, Helsingin kaupungilla 
ei ole ollut asiallista intressiä valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä 
tutkittavaksi ottamista koskevilta osin. Korkeimmasta hallinto-
oikeudesta 28.11.2011 puhelimitse saadun tiedon mukaan myöskään 
Issakainen ei ole valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä, joten se on 
lainvoimainen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018
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