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§ 250
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston 
16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2015-011315 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginhallitus päätti

 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön tarvittavat määräykset 
käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2016

 todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa 
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta

 kehottaa kaupunginjohtajaa perustamaan hallintosäännön uudista-
misen valmistelun työryhmän ja sen tarvittavat alatyöryhmät

 todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yh-
teistoiminnan seurantaryhmänä

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorga-
nisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virasto-
päälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, 
vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organi-
saatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen. 
Kansliapäällikön virantäytöstä päätetään erikseen.

 kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimialajohtajien virko-
jen perustamiseksi tarvittavat esitykset

 kehottaa johtamisen jaostoa valmistelemaan uuteen johtamisjärjes-
telmään käytännesäännöt, joissa otetaan huomioon jatkovalmiste-
lussa määriteltävä tarve suurimman valtuustoryhmän aloitteesta val-
tuustoryhmien kesken valtuustokauden alussa neuvoteltavalle por-
mestariohjelmalle

 todeta, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mu-
kaisesti valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi 
hallintosäännön määräyksiksi

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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