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§ 716
Kaupunginvaltuuston 6.6.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.6.2012 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päättilakkauttaa talous- ja 

suunnittelukeskuksen varainhallinnan osastopäällikön 
viran, kaupunginkamreeri (vakanssinumero 017113), 
1.10.2012 lukien.

  
 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, 

taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle, 
elinkeinopalvelulle, tietotekniikkaosastolle sekä 
sisäiselle tarkastukselle.

  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntolautakuntaa 

toimittamaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi asuntolautakunnalle ja taloushallintopalvelu-

liikelaitokselle.
  
15 Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 12.12.2011 § 1120 

asettamansa seurantaryhmän.
  
 Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että 

toimielimen sihteerin tehtävän hoitaminen edellyttää 
virkasuhdetta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 mom. 
ja hallintosäännön 11 §:n 1 mom. nojalla muuttaa 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston 
sihteerin tehtävän hoitamista varten yhden 
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hallintokeskukseen määräajaksi 1.1. - 31.12.2012 
sijoitetuista neljästä organisaatioasiantuntijan 
vakanssittomista tehtävistä virkasuhteiseksi 
määräajan loppuun saakka kokonaispalkan 6 367, 27 
euroa kuukaudessa pysyessä samana.

  
 Edelleen kaupunginhallitus päätti tarkastaa 

pöytäkirjan seurantaryhmän lakkauttamisen ja 
em. tehtävän virkasuhteiseksi muuttamisen osalta 
heti.

  
 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta 

toimittamaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 

opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, 
terveyskeskukselle, opetusvirastolle, hallinto-
keskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, 
henkilöstökeskukselle, Stj-rootelille, 
seurantaryhmälle, hallintokeskuksen 
organisaatioasiantuntijalle sekä henkilöstöasioiden 
hoitajalle.

  
16 Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
17-18 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote va. 
pelastuskomentajalle.

  
 Tiedoksi pelastuslautakunnalle ja pelastuslaitokselle.
  
19-20 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja 
suunnittelukeskukselle sekä terveyskeskukselle.

  
7 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 
kiinteistövirastolle,  rakennusvirastolle ja 
pelastuslaitokselle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymälle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen 
Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Eläintarhan johtokunnalle, Helsingin Energia 
–liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, 
liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, 
opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle, 
sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten 
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
Helsingin Satama –liikelaitokselle ja Helsingin 
Energia –liikelaitokselle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Helsingin hallinto-oikeudelle, Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, kirjeiden lähettäjille sekä 
valitusten tekijöille.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL)  ja 
Helsingin Energia –liikelaitokselle.

  
11 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Helsingin Energia –liikelaitokselle, 
rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle

  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle ja 
Helsingin Energia –liikelaitokselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 Kaupunginhallitus päätti perustaa sosiaali- ja 
terveysvirastoon 1.1.2013 lukien

  
 - perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön viran, 

jonkakokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa
  
 - terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön viran, 

jonkakokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa
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 - sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 
osastopäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 8 
000 euroa kuukaudessa

  
 - henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikön 

viran, jonka kokonaispalkka on 7 000 euroa 
kuukaudessa

  
 - talous- ja tukipalvelujen osastopäällikön viran, 

jonka kokonaispalkka on 7 300 euroa kuukaudessa
  
 - tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osastopäällikön 

viran, jonka kokonaispalkka on 7 000 euroa 
kuukaudessa.

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 

hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY- palkkausjärjestelmän 
mukainen kokonaispalkka on 10 101,30 euroa 
kuukaudessa, ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi edellä mainituin 
palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

  
 Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 

sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, 
hallintokeskukselle, talous- ja 
suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä 
Stj-rootelille.

  
 Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
14 Kaupunginhallitus päätti 1.1.2013 lukien siirtää 

päivähoidon johtaja Satu Järvenkallaksen 
varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan 
virkaan, jonka virastopäälliköiden HAY-
palkkausjärjestelmän mukainen kokonaispalkka on 8 
000 euroa kuukaudessa, virkaa haettavaksi 
julistamatta.

  
 Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja 

terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
valmistelemaan johtosäännön voimaan tulon jälkeen 
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asetettavan kaupunginvaltuuston päätöksessä 
30.11.2011 tarkoitetun yhteistyörakenteen tehtäviä 
ja kokoonpanoa.

  
 Tiedoksi päätöksessä mainituille, 

sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 
opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, 
terveyskeskukselle, opetusvirastolle, hallinto-
keskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, 
henkilöstökeskukselle sekä Stj-rootelille.

  
 Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
21-23 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

24 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 6.6.2012 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päättänee
  
 - lakkauttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 

varainhallinnan osastopäällikön viran, 
kaupunginkamreeri (vakanssinumero 017113), 
1.10.2012 lukien

  
 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, 

taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle, 
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elinkeinopalvelulle, tietotekniikkaosastolle sekä 
sisäiselle tarkastukselle.

  
4 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

asuntolautakuntaa toimittamaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi asuntolautakunnalle ja taloushallintopalvelu-

liikelaitokselle.
  
15 Kaupunginhallitus päättänee lakkauttaa 12.12.2011 § 

1120 asettamansa seurantaryhmän.
  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että 

toimielimen sihteerin tehtävän hoitaminen edellyttää 
virkasuhdetta. Lisäksi kaupunginhallitus päättänee 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 mom. 
ja hallintosäännön 11 §:n 1 mom. nojalla muuttaa 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston 
sihteerin tehtävän hoitamista varten yhden 
hallintokeskukseen määräajaksi 1.1. - 31.12.2012 
sijoitetuista neljästä organisaatioasiantuntijan 
vakanssittomista tehtävistä virkasuhteiseksi 
määräajan loppuun saakka kokonaispalkan 6 367, 27 
euroa kuukaudessa pysyessä samana.

  
 Edelleen kaupunginhallitus päättänee tarkastaa 

pöytäkirjan seurantaryhmän lakkauttamisen ja 
em. tehtävän virkasuhteiseksi muuttamisen osalta 
heti.

  
 Kaupunginhallitus päättänee 

kehottaa hallintokeskusta toimittamaan 
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin 
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 
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opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, 
terveyskeskukselle, opetusvirastolle, hallinto-
keskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, 
henkilöstökeskukselle, Stj-rootelille, 
seurantaryhmälle, hallintokeskuksen 
organisaatioasiantuntijalle sekä henkilöstöasioiden 
hoitajalle.

  
16 Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
17-18 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote va. 
pelastuskomentajalle.

  
 Tiedoksi pelastuslautakunnalle ja pelastuslaitokselle.
  
19-20 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja 
suunnittelukeskukselle sekä terveyskeskukselle.

  
7 Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 
kiinteistövirastolle,  rakennusvirastolle ja 
pelastuslaitokselle.

  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymälle, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen 
Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Eläintarhan johtokunnalle, Helsingin Energia 
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–liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, 
liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, 
opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle, 
sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten 
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
Helsingin Satama –liikelaitokselle ja Helsingin 
Energia –liikelaitokselle.

  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Helsingin hallinto-oikeudelle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, kirjeiden lähettäjille sekä 
valitusten tekijöille.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL)  ja 
Helsingin Energia –liikelaitokselle.

  
11 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
Helsingin Energia –liikelaitokselle, 
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rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle
  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, 
kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle ja 
Helsingin Energia –liikelaitokselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 Kaupunginhallitus päättänee perustaa sosiaali- ja 
terveysvirastoon 1.1.2013 lukien

  
 - perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön viran, 

jonkakokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa
  
 - terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön viran, 

jonkakokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa
  
 - sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 

osastopäällikön viran, jonka kokonaispalkka on 8 
000 euroa kuukaudessa

  
 - henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikön 

viran, jonka kokonaispalkka on 7 000 euroa 
kuukaudessa

  
 - talous- ja tukipalvelujen osastopäällikön viran, 

jonka kokonaispalkka on 7 300 euroa kuukaudessa
  
 - tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osastopäällikön 

viran, jonka kokonaispalkka on 7 000 euroa 
kuukaudessa.

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY- palkkausjärjestelmän 
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mukainen kokonaispalkka on 10 101,30 euroa 
kuukaudessa, ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi edellä mainituin 
palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

  
 Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 

sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, 
hallintokeskukselle, talous- ja 
suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä 
Stj-rootelille.

  
 Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
14 Kaupunginhallitus päättänee 1.1.2013 lukien siirtää 

päivähoidon johtaja Satu Järvenkallaksen 
varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan 
virkaan, jonka virastopäälliköiden HAY-
palkkausjärjestelmän mukainen kokonaispalkka on 8 
000 euroa kuukaudessa, virkaa haettavaksi 
julistamatta.

  
 Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja 

terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
valmistelemaan johtosäännön voimaan tulon jälkeen 
asetettavan kaupunginvaltuuston päätöksessä 
30.11.2011 tarkoitetun yhteistyörakenteen tehtäviä 
ja kokoonpanoa.

  
 Tiedoksi päätöksessä mainituille, 

sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, 
opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, 
terveyskeskukselle, opetusvirastolle, hallinto-
keskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, 
henkilöstökeskukselle sekä Stj-rootelille.

  
 Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
21-23 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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24 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


