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§ 1127
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakennus- ja ympäristötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

HEL 2011-006273 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
1.10.2012 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä 
koskevassa asiassa.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KHO:n päätös valitukseen, Rakennus- ja ympäristötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden 1.10.2012 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan 
virantäyttöä koskevassa asiassa.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto on yksimielisesti 2.6.2010, 136 § päättänyt ottaa 
Pekka Saurin rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan 
virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 2.9.2010 lukien. Päätöksestä 
on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on 12.10.2011 antamallaan päätöksellä 
hylännyt muutoksenhakijan valituksen ja vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Muutoksenhakija on valittanut 
ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska hallinto-oikeuden 
tulkinnalla valintamenettelyn lainmukaisuudesta luodaan poliittisille 
ryhmille ja tahoille lainvastaisesti oikeus jakaa keskenään julkiset virat, 
mikä loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt valituksen 
päätöksellään 1.10.2012.

Korkein hallinto-oikeus viittaa ratkaisussaan hallinto-oikeuden 
perusteluihin. Hallinto-oikeus toteaa, että kun otetaan huomioon viran 
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(apulaiskaupunginjohtaja) luonne ja sen kelpoisuusvaatimukset, 
poliittisten näkökohtien huomioon ottaminen ei ole merkinnyt sitä, että 
valinnassa olisi menetelty syrjivästi tai yhdenvertaisuutta loukaten. 
Helsingin apulaiskaupunginjohtajan valintamenettely ei ole ollut 
syrjivää, eikä valtuuston päätös ole muutoksenhakijan esittämillä 
perusteilla lainvastainen.

Korkein hallinto-oikeus on myös vahvistanut hallinto-oikeuden tulkinnan 
muutoksenhakijan oikeudesta valittaa asiassa kunnan jäsenenä. 
Hallinto-oikeus on vastoin kaupunginhallituksen lausuntoa ottanut 
valituksen tutkittavaksi, vaikka muutoksenhakijalla ei ole ollut rekisteriin 
merkittyä kotipaikkaa eikä edes väliaikaista osoitetta Helsingissä. 
Hallinto-oikeus on katsonut, että muutoksenhakijan oma ilmoitus siitä, 
että hän asuu Helsingissä, on ollut riittävä selvitys kunnan 
jäsenyydestä ja sen myötä kunnallisvalitusoikeudesta. 

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 KHO:n päätös valitukseen, Rakennus- ja ympäristötoimen 
apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2011 § 1121

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


