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§ 155
Helsingin hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa 

HEL 2011-001220 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 
28.12.2012 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä 
koskevassa asiassa.

Käsittely

Esteelliset: Laura Räty

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 28.12.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-
oikeuden 28.12.2012 tekemän päätöksen apulaiskaupunginjohtajan 
virantäyttöä koskevassa asiassa.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011, 123 §, ottaa lääketieteen 
lisensiaatti Laura Rädyn 16.8.2011 avoimeksi tulevaan sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden 
määräajaksi. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on 28.12.2012 antamallaan päätöksellä 
hylännyt muutoksenhakijoiden valituksen, prosessiväitteet ja 
vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Päätös vastaa 
aiemmin samankaltaisissa asioissa tehtyjen tuomioistuinpäätösten 
ratkaisulinjaa sekä kaupungin asiassa esittämää.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ensinnäkään tule kyseeseen 
kaupunginhallituksen jäsenten tai kaupunginjohtajan esteellisyys 
kaupunginhallituksen käsitellessä lausunnon antamista valituksesta 
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hallinto-oikeudelle. Muutoksenhakijat olivat katsoneet, että jäsenet 
niistä puolueista, jotka ovat hyväksyneet syrjivän virantäytön, ja 
kaupunginjohtaja olisivat olleet esteellisiä käsittelemään valituksesta 
annettavaa lausuntoa.

Pääasiaratkaisussa hallinto-oikeus katsoi, että valitus on hylättävä, 
koska apulaiskaupunginjohtajan valinnassa ei ole menetelty syrjivästi, 
päätös ei ole lainvastainen tai syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja 
kaupunginvaltuusto on voinut sille kuuluvan harkintavallan nojalla 
nimittää Rädyn virkaan. Hallinto-oikeus katsoo vastoin 
muutoksenhakijoiden käsitystä, että valtuustoryhmien sopimukset tai 
työjärjestykset eivät sido valtuutettuja heidän päättäessään 
apulaiskaupunginjohtajan valinnasta. Muutoksenhakijat eivät ole 
esittäneet selvitystä siitä, että joku tosiasiassa olisi jättänyt virkaa 
hakematta valituksessa esitetyn puolueiden sopimuksen perustella, tai 
väitettä siitä, että Räty ei täyttäisi viran kelpoisuusehtoja. Hallinto-
oikeuden perusteluissa on lisäksi otettu huomioon haettavana olleen 
viran luonne.

Hallinto-oikeuden päätös, joka on tämän asian liitteenä, ei ole 
lainvoimainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 28.12.2012

Tiedoksi, muutoksenhakukielto: täytäntöönpano

Oikeuspalvelut


